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Παν άντίτυτΐον μή
φέρον την ύπογραφήν του συγγραφέως καί την

σφραγίδα τών έκδοτων θεωρεΐταυ κλοπιμαΐον.

"Αδεία τον Ύττουργείου της Δημ. Εκπαιδεύσεως
(υπ. άριθ. 182,22 Ζιλχιτζέ, 1312).

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. Γ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
(οδός Πεμπτοπαζάρου, άριθ. 1)



ΤΟΙΣ ΕΞΟΧδΤΑΤΟΙΣ ΙΑΤΡΟΙΣ

TOIH ΕΚ ΠΑΙΔΩΝ ΦΙΛΟΙΣ
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ

Γ. Ε." ΣΕΡΓΙΔΔΞΣ.





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή παιδαγωγική άξια και ή -μορφωτική δυνα-
μις της 'Ιστορίας έν γένει έπί των παίδων είναι
αναμφισβήτητοι και περί τούτων θεωροϋμεν πε-
ριττόν πάντα λόγον. Αλλά συμβαίνει πολλάκις,
προ πάντων παρ' ήμΐν τοίς Έλλησιν, άμφότερα
ταΰτα νά μειώνται ενεκεν ή άνεπαρκοϋς διδα·*
σκαλίας του σπουδαίου τοΰτου μαθήματος η ελ-
λείψεως καταλλήλων συγγραμμάτων. Και εκεί
μεν. ένθα ή έλλειψις καταλλήλου συγγράμματος
συνοδευεται Και ύπό διδασκαλίας άνεπαρκούς,
-δυνάμεθα νά εϊπωμεν άσφαλέστατα, ότι οί παί-
δες oU μόνον έλάχιστα μορφουνται, άλλα και το
μάθημα άπεχθάνονται, τοσούτον άλλως εύχάρι*
. στον καί δίεγεΐρον μέγα ένδιαφέρον έκείδέ, ένθα
το ετερον τούτων ύπάρχει, το κακόν όπωςδήποτε
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Πρόλογος

περιορίζεται εντός στενωτέρων ορίων, διότι ό,τι
δεν κατορθοί τό εν άναπληροί τό ετερον.

Τούτο έχοντες και ήμείς ύπ' όψει και θεωρούν-
τες ότι οι παίδες έν τοίς παρ' ήμίν σχολείοις εύ-
κολώτερον συστηματοποιοϋσι τάς γνώσεις αυ-
τών δι' εύληπτων και σαφών βιβλίων και ίνα ά-
παλλάξωμεν αυτούς άπό σημειώσεων και άντι-
γραφών, έπεχειρήσαμεν τήν συγγραφήν 'Ιστο-
ρίας 'Ρωμαϊκής όσον οίον τε πλήρους, λεπτο-
μερούς και σαφούς και τοιαύτης, ώστε νά χρη-
σιμεύση τοίς τε εις τάς άστικάς σχολάς φοιτώσι
και τοίς είς τα Γυμνάσια και άνώτερα Παρθενα-
γωγεία. Προς τον σκοπόν δέ τούτον έκτίθενται
έκτενέστερον μεν πως τα περί πολιτείας των Ρω-
μαίων δια τούς μαθτιτάς τών Γυμνασίων, λεπτο-
μερέστερον δέ οι χαρακτήρες τών δρώντων προ-
σώπων, τών βασιλέων, ύπατων, αύτοκρατόρων
και λοιπών, αί άρεταί αύτών καί κακίαι δι'αυ-
τούς τε καί διό. τούς είς τά Παρθεναγωγείά, καί
τάς άστικάς σχολάς φοιτώντας. "Ενεκα δέ τού-
του καί ή γλώσσα ούτε λίαν καθαρεύουσα είναι
ούτε άγαν άρχαΐζουσα, όπως κάλλιον άνταπο-
κριθώμεν προς τον διπλούν σκοπόν, όν ή πα-
ρούσα ιστορία προτίθεται.

Έν τη συγγραφή τής παρούσης Ρωμαϊκής
ιστορίας κύριον σκοπόν προεθέμεθα τήν σαφή
τών ιστορουμένων άντίληι{/ιν δια τής διεγέρσεις
τού ενδιαφέροντος, διότι οωτω καί τερπνή άπο-
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βαίνει ή άνάγνωσις και εύχερής ή έκμάθησις.
'Όθεν εις την διάταξιν της ύλης προβαίνομεν
ούτως ώστε ή ιστορία της 'Ρώμης άπό τής κτί-
σεως αυτής μέχρι τής καταλύσεοος του δυτικού
'Ρωμαϊκού κράτους νά έκτίθεται ώς ιστορία ενός
άτομου, όπερ δια τής εγκρατείας, τής αύστηρό-
τητος των ηθών, τής εύσεβείας, τής άκραιφνούς
προς τήν πατρίδα άγάπης και τής εμμονής εις
τά πάτρια ήκμασεν, έμεγαλούργησε, διεφημίσθη,
άλλα και παρήκμασεν ευθύς ώς παρεξέκλινε των
άρετών τούτων, έπελάθετο τής εύσεβείας των
πατέρων καί εκυλίσθη εις τον βόρβορον τής δια*
φθοράς καί τής πολυτελείας. Τοιαύτηνδέ εικόνα
παριστάνουν ό 'Ρωμαϊκός λαός εν πάθη λεπτο-
μερεία πρόκειται λαμπρότατον παράδειγμα τοις
είς τα σχολεία φοιτώσι καί παντί έτέρω άτόμφ
προς μίμησιν δια τοϋτο καί προοιμοιαζόμενοι
εΐπομεν ότι ή παιδαγωγική άξία καί ή μορφωτι-
κή τής 'Ιστορίας δύναμις επί των παίδων είναι
άναμφισβτίτητοι.

Έχομεν, όθεν, δι' ελπίδος ότι ή ημετέρα ιστο-
ρία έν μέσω τής σπάνεως, μάλιστα δ ' έν Τουρ-
κία, τοιαύτης λεπτομερούς καί σαφούς ίκανήν
θέλει παράσχη ώφέλειαν τοίς μαθητευομένοις
καί ότι οι αξιότιμοι κ. κ καθηγηταί καί διδά-
σκαλοι εύμενώς κρίνοντες τό ήμέτερον έργον
θέλούσι παρίδη δι' ους άνωτέρω άνέφερον λό-
γους τα πολλαχοϋ τού βιβλίου άπαντώντα γλωσ-
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σικά άμαρτήματα, παραλείποντες άμα καί όσα
κεφάλαια ήθελον θεωρήση ανώτερα τών δυνά-
μεων τών μαθητών αύτών*

Έν Μακροχωρίω κατά μήνα Ίούνιον τού έτους 1895-

Γ. Ε. ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ δ. φ.



ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

- --

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλούς αίώ/ας ττρο της κτίσεως της Ρώμης διάφοροι
. λαοί κατώ*ουν έν τη έπιμήκει έκεινγ) χερσονήιω, ήτις
κείμενη εις τα νότια μέρη της Εύρώπης καί βρεχομένη
αφ' ενός μεν ύπο του Τυρρηνικού ά<ρ' έτερου δε υπό του
Άδρατικου πελάγους φέρει το όνομα 'Ιΐα.Ιία. Οί λαοί
ούτοι άπετέλουν, ώς χαί έν τη άρχαίφ Ελλάδι, πολι-
τείας ανεξαρτήτους καί αύτονόμους, αί δέ τύχαι αυτών
υπήρξαν ίκανώς διάφοροι. Δότι όσοι εζ αύτών απέκτη-
σαν χένωρις μεγαλειτέραν δύναμιν -καί ύπέρ-ερον πολιτι-
σμον κατίσχυσαν τών λοιπών. Τρία τοιαύτα διεκρίθησαν
άξιολογώτατα εθνη καταλαβόντα βαθμηδόν άπασαν την
χβοσόνησον, ο\ Έτροΰσχοι, οί Λατίγοι καί οί Σαβίνοι,
οΐτινες βραδύτερον άπετέλεσαν τ^ν 'Ρωμαϊ-ιον λαόν.

Και οί μεν Έτρονσχοι η Τονσχοι η Τυρρηνοι Πελασ-
γικής οντες καταγωγής έλθόντες εις Ιταλίαν εξωθεν κα
τώκησαν-την μεταξύ τών ποταμών "Αρνου καί Τιβέ^εως
χώραν έν ττί άνω Ιταλία άποτελέσαντες τρεις ομοσπον-
δίας !κ 12 .πόλεων ό άρχων εκάστης πόλεως έκαλείτο
AovxovfKùr, σημεία τηςάρχης αύτου είχε θρόνον έλε-

φάντινον, πορφυράν τήβεννον, διάδημα χρυσουν, σκηπτρογ
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Τωηαΐκτίς Ίϋτορίας

έλεφάντινον καί άκολουθίαν έκ 12 ραβδούχων, οίπνες I-
φερον έν χερσί δέσμην ράβδων μετά πελέκεως έν *r<jS μ.έσψ.
Έκ των aypi τούδε σωζόμενων 'Ετρουσκικών έργων φαί-
νεται ότι ό λαός ούτος πρωίμως ανέπτυξε την ζωγραφι-
κών, άγαλματοποιέαν και αρχιτεκτονικών * το δε πολίτευ-
μα αύτοΰ ητο ίεροκρατικόν. Οί οιωνοί, οι χρησμοί καί έν
γένει η μαντική τέχνη άπετέλουν την ύπερτάτην τοϋ έ-
θνους έπιστήμην, άγνωστοι δε και άπόρρητοι έφυλάττοντο
είς τον λαον αϊ βάσεις της θρησκείας υπό των Λουκούμων*
διό καί ουδέποτε παρ' αύτοΐς προήχθη ή άληθης έπι-
στήμη.

Οί δέ ΑατΙγοι προηλθον έκ της συγχωνεύσεως των άρ-
χαιότερον έν Λατίφ έποικησάντων Κάνχων καί των
Λασγωγ ΣίχεΛών. Καί ούτοι, ώς οί Έτροΰσκοι, άπετέ-
λουν όμ,οσπονδίαν έκ 30 πόλεων, ών προ'ίστατο ή κατά την
δύναμιν, το μέγεθος καί την άρχα?ότητα έπιφανεστάτη
"AÂ6a Λόγγα. Κατωκουν προς Ν. τοΰ Τιβέρεως έν τγ)
μέστ) 'Ιταλία εν Αατίω, ενθα καί άλλοι λαοί ύστερον κα-
τελθόντες από βορρά κατωκησαν, ώς οί Αιχουοι, οί *Ερ-
ηχοι, οί ΌουΛονσχοι καί ol 'PovtovJol. Οί Λατίνοι έλά-
τρευον τον Ίανόν, την "Αρτεμιν καί τον Κρόνον μετά της
'Ρέας ώς θεούς της γεωργίας, διότι ησαν λαός γεωργικός
καί ήμερος.

Οί δε Σαβίνα ή Σuvrîvaι ή ΣαβεΛΑοι κατοικούντες
παρά το Αάτιον ησαν έθνος άκμαϊον, όρεινόν, ενθουν ύπερ
της ελευθερίας καί τοΰ δικαίου. Το πολίτευμα . άύτου έ-
στηριζετο έπί του θρησκεύματος καί της αριστοκρατίας.
"Απασαι αϊ θρησκευτικαί αύτών τελεται καί πανηγύρεις
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ησαν στενώς συνδεδεμέναι μετά της γεωργίας καί κτηνο-
τροφίας, ιδιαιτέρα δέ τάξις ιερέων καλούμενη γεωργική
άάεΛφότης είχε την έπιτήρησιν αυτών καί έφρόντιζεν οπως διεγείρη τον έρωτα προς τον άγροτικόν βίον παρά
τοις συμπολίταις. Κατώκουν κατά κώμας, άς εκτιζον εις
τα δυσπροσιτώτερα μέρη προς εύκολωτέραν άμυναν κατά
των έπερχομένων πολεμίων. Το πλεονάζον του πληθυ-
σμού αυτών έξεπέμπετο είς αποικίας άπαξ κατά 20 ετη
δια τελετής καλούμενης ίεροϋ έαρος (ver sacrum), ότε
τά μεν πλεονάζοντα κτήνη έθυσιάζοντο ή έξηγοοάζοντο,
ή δε νεολαία έπέμπετο' είς αποικίας. Αί πόλεις του'λαοΰ
τούτου καίπερ διεσπασμέναι πρός άλλήλας έπολέμησαν όμως άείποτε κοινώς κατά τών εξωθεν επιδρομέων. Διέ-
κρίθησαν οί Σαβίνο- έπί χρηστοτητι, δικαιοσύνη καί ευσε-
βείς, υπό δέ τών μεταγενεστέρων Ρωμαίων εθεωρούντο τύ-
πος καί ύπογραμμός, ·*αί το όνομα αυτών κατά τούτο κα-
τέστη παροιμιώδες.

Έν μέσω λοιπόν τών τριών είρημένων έθνών της αρ-
χαίας 'Ιταλίας, έν τη βορειοδυτική έσχατι^ τής Λατινι-
κής χώρας, έπί της αριστεράς όχθης τοΰ Τιβέρεως ποτα-
μού καί έν μικρ^ άπό τής θαλάσσης αποστάσει έγένετο ή
ίδρυσις τής *P<i>ynç πιθανώς υπό Λατίνων οικιστών, οίτι-
νες άπέβλεψαν άφ' ενός μεν είς την στρατηγικήν καί άφ' ε-
τέρου είς την έμπορικήν θέσιν τοΰ τόπου, όστις έδέσποζε
του ποταμού καί - της θαλάσσης. Διό καί 'Ρώμη έκλήθη,
ήτοι πόλις παραποταμία. "Ενεκα δε τής ειδικής ταύτης
έντολής, ην άνέλαβεν ή νέα πόλις, εμεινεν ολως άμέτοχος
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τών Λατινικών συμμαχιών, συνωμολόγει συνθήκας καί τα-
χέως άνεπτύσσετο πολιτικώς.

Άλλα λαός, οίος ό 'Ρωμαϊκός, όστις δια της άρετής
αύτοΰ κατώρθωσε να γείντρ κοσμοκράτωρ, ώφειλε βεβαίως
να ήναι υπερήφανος 4πί τή θεμελιώσει της πρωτευούσης
αύτου και να καλύψω τήν ταπεινήν αύτής άρχήν. ΈπΙ
ταύτης τής Ιδρύσεως τής 'Ρώμης στηρίζονται πασαι at
περί τής θείας του 'Ρωμαϊκού λαου καταγωγής καί της
κτίσεως τής 'Ρώμης παραδόσεις και πάντα τά μυθικά καί
ένίοτε υπερφυσικά στοιχεία, άτινα έπικρατουσιν Ιπί τρεις
περίπου εκατονταετηρίδας άπό κτίσεως 'Ρώμης εν τε τοις
πολέμοις κατά τών γειτόνων λαών καί ΐν ταΐς νίκαις αυ-
τών. Μετά τούτων τών παραδόσεων οί 'Ρωμαίοι συνέδε-
σαν το θρήσκευμα, τόν πολιτικον καί στρατιωτικών όργα-
νισμόν καί τήν φιλολογίαν αυτών ούτω στενώς, ώστε αύται .
ήσαν δι' αυτούς ούσιωδεσταται, ο δέ μη γινώσκων αύτας
δυσκόλω; έννοεΐ πλείστα σημεία του τε πολιτικού καί ιδιω-
τικού αύτών βίου.

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ
της 'Ρωμαϊκτίς 'IdTOjpiqç»

Έκτιθέντες τα γεγονότα τής Ιστορίας τών "Ρωμαίων
μετά του μυθικου αύτών χαρακτήρος άπό τών αρχαιοτά-
των χρόνων μέχρι τής καταλύσεως του κράτους αύτών έν
τή Δύσει διαιρουμεν αύτήν είς τρεις μεγάλας περιόδους.
JCav ή μεν Α', καλούμενη ή τής Βασιλείας περιλαμβάνει
διάστημα χρονιών δύο και ήμίσεος αιώνων (754— 509
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TV. Χ.), ήτοι άπό κτίσεως 'Ρώμης μέχρι καταλύσεως τής
βασιλείας* ή δέ Β', καλούμενη ή τής Δημοκρατίας πε-
ριλαμβάνει διάστημα χρονικον πέντε αιώνων (509 — 31
π. Χ.), ήτοι άπο τής συστάσεως της Δημοκρατίας μέχρι
τής αύταρχίας του Αύγουστου- ή δέ Γ', καλούμενη ή
τής Αυτοκρατορίας, περιλαμβάνει καί αύτη πέντε αιώνων
χρονικον 'διάστημα (31 π. Χ. — 476 μ. Χ.), ήτοι άπό
της αύταρχίας του Αυγούστου μέχρι καταλύσεως του Δυ-
τικού 'Ρωμαϊκού κράτους.



ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'.

1 Από κτίσεως 'Ρώμης μεχρι καταλύσεως τής
Βασιλείας (754—509 π, Χ.).

ΒΑΣΙΛΕΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

'Από κτίσεως 'Ρώμης μέχρι θανάτον
τον 'Ρωμύλου.

Κατά την παράδοσιν Αινείας ό υίος του Άγχίσου καί
τής 'Αφροδίτης φυγών έκ Τροίας μετά την αλωσιν αύτης
υπό τών Ελλήνων αποβιβάζεται είς τάς άκτας του Λα-
τίου εχων καί τον υίον Άσκάνιον, τους έφεστίους θεούς
τής Τροίας καί το Παλλάδιον τής 'Αθηνάς καί φιλοξενεί-
ται υπό τοΰ βασιλέως Λατίνου, όστις δίδωσιν αύτω είς
γάμον την θυγατερα Λαβινίαν. Άλλ' εν τινι μάχη κατά
τών 'Ρουτούλλων φονεύεται ό Αινείας, ό δέ- υιός του Ά-
σκάνιος έξακολουθήσας τον πόλεμον καί νικήσας αυτούς
κτίζει έπί τοΰ 'Αλβανού όρους την πόλιν "ΑΛβαν Λόγγαν,
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ής έβασίλευσαν διαδοχικώς 12 βασιλείς άπό του αίματος
τοϋ Αινείου. Ό τελευταίος τούτων καλούμενος Πρόκας
αποθνήσκων άφίνει είς μεν τον ενα υίόν, τον Νουμίτορα,
τήν βασιλείαν, ει'ς δε τον έτερον, τον 'Αμούλιον, τούς θη-
σαυρούς. 'Αλλ' ό δεύτερος φιλόδοξος ών έκθρονίζει δια του
πλούτου και τής δυνάμεώς του τον Νουμίτορα, φονεύει
τον υίόν έκείνου Λαύσον, τήν δέ μόνην θυγατέρα αύτοΰ
Ρέαν Σιλβίαν κατατάσσει είς τάς Έστιάδας παρθένους,
όπως προλάβη τήν γέννησιν τέκνου δυναμένου έν τω μέλ-
λοντι να έγείρrj άξιώσεις έπί τοϋ θρόνου. Διότι αί ίέρειαι
αύται τής Εστίας καθήκον εχουσαι- να διατηρώσιν άσβε-
στον το πυρ ώφειλον να ώσιν άγαμοι καί άγναί έπί ποινή
αύστηροτάτη του να θάπτωνται ζώσάι, έάν ήθελον παραβή
τον ορον τούτον. Μετά τινα όμως χρόνον ή 'Ρέα έγέννη-
σέν έκ του "Άρεως διδύμους υίούς, ό δέ Άμούλιος μανιώ-
δης γενόμενος έκ τής οργής διατάττει τήν μέν μητέρα να
θάψωσι ζώσαν, τα δέ βρέφη να ρίψωσιν εις τον Τίβεριν,
άφου τεθώσιν εντός λίκνου πεπισσωμένου. Τα ύδατα του
ποταμού κατά τύχην πλημμυρήσαντα αφή*αν το λίκνον
κατά τήν άποχώρησιν είς τούς πρόποδας του Άβεντίνου
λόφου, είς δέ τάς κραυγας 'τών βρεφών λύκαινά τις προσ-
έτρεξε καί τα έθήλασεν. Είς τών ποιμένων του Άμου-
λίου, ό ΦαυστύΛος, ΐδών τούτο παρέλαβε τα βρέφη μετά
τής λυκαίνης καί παρέδωκεν είς τήν σύζυγόν του Λαυρεν-
τίαν ή Λούπαν (1) προς περίθαλψιν. Τα παιδία όνομα-
σθεντα το μέν Ρώμος το δέ *ΡωμύΛος άνετράφησαν καί
ήλικιώθησαν έν τω ποιμενικω βίω. Ήμέραν δέ τινα μετ'

(') Έκ τούτου έπλάσθη δ πεο ι λυκαίνης μΰθος (lupa=Xuxaiva)
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άλλων όμηλίκων συνεπλάκησαν προς τους ποιμένας του
Νουμίτορος, εν δε τη συμπλοκή συνελήφθη ό 'Ρώμος καί
άπήχθη πρός έκεΐνον. Ό Νουμίτωρ* εκ τε της φυσιογνω-
μίας καί του παραστήματος του 'Ρώμου ένόησεν ότι ούτος
μετά τοΰ 'Ρωμύλου ήσαν τα τέκνα τής θυγατρός του
'Ρέας, ώς έβεβαίωσε τούτο επειτα καί ό Φαυστύλος. Τότε
οί δύο αδελφοί μ.αθόντες την καταγωγήν αυτών τον μεν
Άμούλιον έξ-εθρόνισαν, έπανήγαγον δε-είς τον θρόνον τον
πάππον των Νουμίτορα, όστις εύγνωμονών έχάρισεν είς
αυτούς έκτεταμένας γαίας πρός ϊδρυσιν πόλεως.

Έκ τών επτά λόφων(1), οιτινες έδεσποζον τών γαιών
τούτων ό μεν 'Ρώμος εξέλεξε τον Άβεντϊνον ό δε 'Ρω-
μύλος τόν Παλατΐνον πρός ΐδρυσιν της νέας πόλεως. Ή
νίκη δε απέβη ύπερ τού 'Ρωμύλου, όστις μετά του αδελ-
φού συμβουλευθείς τούς χρησμούς πρός λύσιν τής διαφο-
ράς είδεν ιπτάμενους 12 γύπας εύθύς μετά τον 'Ρώμον,
όστις είδεν 6. Έκ τού 'Ρωμύλου ώνομάσθη ή νέα πόλΐς
'Ρώμη, ήτις όμώς έν αύτη ετι τη ιδρύσει έμιάνθη διά του
αδελφικού αίματος. Διότι ό 'Ρώμος ύπερπηδών τά τείχη
τής πόλεως, καταφρονών αυτά έφονεύθη υπό τοΰ 'Ρωμύ-
λου λέγοντος : αΟντω θα άποθάνη και πάς αΑΛος, όστις
•ηθεΛεγ νπερβί) ιό τείχος τούτοι. Ούτω λοιπόν ίδρύθη ή
'Ρώμη τη 4 'Απριλίου 754 π. Χ. την δε ήμέραν ταύτήν
έπανηγύριζον οί 'Ρωμαίοι μεγαλοπρεπώς καθ 'εκάστον ετΟς.

... ·' " "■*■·· '·■_ ' ·■'.'■-' ν
__:_:_ . ι

(1) Τα δνόματα τών έπτα λόφων, οΥτινες προϊόντος τοΰ χρόνου
συμπεριλήφθησαν έν τη περιοχή της 'Ρώμης ησαν : ΆβεντΤνοί,
ΠαλατΤνος, Καπιτωλϊνος, Ήσκυλϊνος, Καίλιος, Ου'ίμινάλιος καί
Κ-υρινάλιος.



'Ρώμος καί 'Ρωμύλος

Κατά το Έστρουκικόν έθος ό 'Ρωμύλος ζεύξας ταΰρον
καί δάμαλιν είς άροτρον έχάραξε περί τον Παλατινον λό-
φον δριον, όπερ απετέλεσε τον Ιερόν τής 'Ρώμης περίβο-
λον καλούμενον Πωμηριον (pomoerium), όστις ουδέποτε
κατφκεϊτο ώς Ιερός και απαραβίαστος. Είτα δε ήνοιξε
την νέαν πόλιν άσυλον είς πάντας τους φυγάδας, ληστάς,
δούλους κλπ. πρός οίκισμόν δια τούτο οί πέριξ λαοί έφο-
βοΰντο να συνάψωσι συγγενείας μετά τών κατοίκων τής
νέας πόλεως. "Οθεν ό 'Ρωμύλος προκηρύξας αγώνας καί
εορτάς προς τιμήν του Ίππείου 'ΑπόΛ.Ιωγος κατώρθωσεν
ίνα συρρεύση εις αύτας πλήθος πολύ έκ των πέριξ λαών
μετά τών συζύγων καί θυγατέρων. Έν τω μεταξύ δέ τών
αγώνων δοθέντος τοΰ συνθήμ,ατος υπό τοΰ 'Ρωμύλου έπέ-
πεσον οί κάτοικοι τής 'Ρώμης κατά τών θεατών καί ήρ-
πασαν τας γυναίκας, τούς δέ άνδρας έξέβαλον δια τής
βίας έκ τής πόλεως.

Έκδίκησιν πνέοντες οί ούτω προσβληθέντες έπήλθον
κατά τής 'Ρώμης, άλλα ταχέως κατεβλήθησαν υκο τών
'Ρωμαίων μη όντες συνησττισμένοι. Τελευταίος δέ ό βασι-
λεύς τών Κύρεων Τίτος Τάτιος ώδήγησε τούς Σαβίνους,
κατά τής 'Ρώμηςκαί ένίκησεν έπανειλημμένως τούς 'Ρω-
μαίους. Κατώρθωσε δέ,νά γείνγ) κύριος τοΰ Καπιτωλίνου
λόφου, ού μίαν τών θυρών τοΰ φρουρίου ήνοιξεν αύτω ή
Ταρπηία, ήτις έπεμελεΐτο τών έν τή άκροπόλει ιερών, ζη-
τήσασα είς άμοιβήν δ,τι οί στρατιώται εφερον έν τη άρι-
στερα αύτών χειρί, έννοοΰσα τα ψέλλια καί τούς δακτυ-
λίους των. Οί δέ Σαβίνοι άμα καταλαβόντες τον λόφον
Ικάλυψαν αυτήν διά τών άσπίδων, τάς όποιας ωσαύτως

('Ρωμαϊκή Ίότορία) 2
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εφερον έν τή άριστερα χειρί(1). Τότε φονική μάχη συνε-
κροτήθη είς τους πρόποδας του λόφου, ήτις άπό πρωίας
μέχρι δείλης ήτο άμφίρροπος, ότε έφάνησαν μακρόθεν έρ-
χόμεναι αί άρπαγεϊσαι γυναίκες έν μέσω βροχής βέλων
καί καθικέτευσαν τους πατέρας αύτών καί τούς προτέρους
συζύγους οπως καταπαύσωσι τάς Ιχθροπραξίας καί άνα-
γνωοίσαντΐς το γεγονος ώς τετελεσμένον συνάψωσιν είρή-
νην καί συμμαχίαν προς τούς 'Ρωμαίους. Είς τα δάκρυα
καί τάς παρακλήσεις τών γυναικών ένέδωκαν οί Σαβίνοι,
καί συνάψαντες είρήνην καί συμμαχίαν απετέλεσαν εκτοτε
μετά τών 'Ρωμαίων ενα λαον κατοικήσαντες έπί του Κυ-
ριναλίου καί του Καπιτωλίνου λόφου καί συμφωνήσαντες οπως συμβασιλεύωσιν δ τε 'Ρωμύλος καί Τάτιος. ΙΙροσέ-
λαβον δέ ήδη οί 'Ρωμαίοι καί τήν επωνυμιαν τών Κν-
ριτών άπο τών Σαβίνων.

Μετά τινα ετη φονευθέντος του Τίτου Τατίου εμεινεν
ό 'Ρωμύλος μονοκράτωρ καί έξηκολούθησε το προ του πο-
λέμου ετι άρξάμενον έργον τής πολιτικής καί στρατιωτι-
κής διοργανώσεως τής 'Ρώμης. Κατά ταύτην α') διήοεσε
τούς κατοίκους είς τρεις φυλάς (tribus), τούς *Ράμγητας
Ταιείους καί Λούχερας. Καί οίμεν 'Ράμγητες άντιπρο-
σωπεύοντες τήν Λατινικήν φυλή* κατώ*ουν έπί του Πα-
λατινού λόφου, οί δε Τπίειοί άντιπροσωπεύοντες τήν Σα-
βινικήν έπί του Κυριναλίου καί Καπιτωλίνου, οί δε Αού-
χερες άντιπροσωπεύοντες τήν κατ' έκείνους τούς χρόνους

(1) Άπδ του λόϊ»ου τούτου, όστις Ικτοτε ώνομάσθη Ταρπηία
πέτρα, έκρήμνιζον οί 'Ρωμαίοι τούς κακούργους καί προδότας.
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προστεθεισαν τη 'Ρώμη Έτρουσκικήν φυλήν έπί του Και-
λίου. Έκάστην τών φυλών διήρεσεν εις δέκα φράτρας
(curias) καί εκάστην τούτων εις δέκα δεκάδας (decu-
rias). β') Συνέστησε τήν-τάξιν τών Πατρικίων, ήτοι τών
τελείων πολιτών, ήτις περιελάμβανε τάς ανωτέρω φυλάς
χαί είχε μόνη αυτή δικαίωμα ψήφου έν ταϊς έκκλησίαις
καί έν τή άναδειξει τών άρχων και του βασιλέως- ύπε-
στηρίζοντο δε οί Πατρίκιοι καί ισχύον δια τών πεάατώγ,
ήτοι ήμιελευθέρων πτωχών πολιτών, οϊτινες άπετέλουν
μέρος τής οικογενείας αύτών καλούντες αύτούς πάτρωνας,
προστατεύοντες αύτούς, πληρόνοντες πολλάκις τα χρέη
αύτών καί προικ~ίζοντες τάς θυγατέρας, χωρίς όμως να έ-
χωσι το δικαίωμα να παρίστανται έν δικαστηρίω, διότι
τήν ύπεράσπισιν αύτών έν τοις δικαστηρίοις άνελάμβανον
οί πάτρωνες των. 'Αντιθέτως προς τούς πατρικίους ή πά-
τρωνας συνέστησε τήν τάξιν τών ΠΛηΒείωγ, ήτις περιε-
λάμβανε πάντας τούς ύποτασσομένους λαούς, οΐτινες δεν
είχον, ώς οί πατρίκιοι, δικαίωμα ψήφου' ούδ'αύτή ή (-
πιγαμία μεταξύ πατρικίων καί πληβείων έπετρέπετο. γ')
Συνέστησε τήν ΣύγχΛητοr (senatus) περιλαμβάνουσαν
100 βουλευτας δέκα έξ εκάστης φράτρας, είς ου; μετά
τήν παραδοχήν τής δευτέρας φυλής (τών Σαβίνων) προσ-
ετέθησαν έτεροι 100, μετά δέ τήν παραδοχήν τής τρί-
της (τών Έτρούσκων) ετεροι 100. Προ'ίσταντο δέ πάν-
τοτε δέκα βουλευταί έκ τής πρώτης φυλής (τών 'Ρω-
μαίων), έξ ων έξελέγετο ό πρόεδρος, καί ούτοι έν περι-
πτώσει θανάτου του βασιλέως είχον τήν βασιλείαν διαδο-
χικώς μέχρι τής εκλογής νέου βασιλέως, δ') Συνέστησε
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πεζικόν μεν στρατόν έκ 3000 μαχητών ίππικόν δε έκ 300
ιππέων πάντων πατρικίων, ε') Συνέστησε τάς φρατρικας
εκκλησίας (curiatae) άποτελουμένας έκ πατρικίων καί
σκοπόν έχουσας να ψηφιζωσι περί πολέμου καί ειρηνης,
να άποδεικνύωσι τάς άρχας, να άποφασίζωσι περί ζωής
καί. θανάτου τών πολιτών κλπ.'

Ή έπί 'Ρωμύλου θρησκεία συνίστατο είς τό να πι-
στεύωσι τούς χρησμούς καί να συμβουλεύωνται τούς οιω-
νούς καί μάντεις. Συνέταξε δε ό 'Ρωμύλος νόμους αύστη-
ροτάτους περί σωφροσύνης καί δικαιοσύνης* μόνος πολλάκις
έδίκαζεν έν τή άγορο: συνοδευόμενος υπό 300 στρατιωτών,
ών οί 12 ήσαν ραβδούχοι. Εύσέβεια δε καί αρετή διέ-
κρινον τούς πολίτας, άτινα άνεδείκνυον αύτούς καθ' ε-
κάστην-νικητάς.

Ό Ρωμύλος θελήσας να παραβιάση ό ίδιος τούς νό-
μους, ους έθηκε, καί να βασιλεύη άνευ τής συμπράξεως
τής συγκλήτου, δυσηρέστησε τούς πατρικίους. "Οθεν ού-
τοι έφονευσαν αύτόν καί διέδωκαν είς τόν λαον, όστις
μεγάλως τόν έτίμα, ότι άνηρπάγη είς τόν ούρανον κατά
τήν έν τω πεδίω του "Αρεως έπιθεώρησιν τοϋ στρατού.
Ό λαός πιστεύσας άπέδωκεν αύτω θείας τιμάς καί όνο-
μάσας Kvpîror ανήγειρε πρός τιμήν ίδιον ναόν.

Καί τοιαύτα μεν ή παράδοσις λέγει περί τής Ιδρύσεως
τής 'Ρώμης, τοϋ οίκισμοΰ καί τής πολιτικής αυτής διορ-
γανώσεως. Όνομάζοντες δε εαυτούςοί 'Ρωμαίοι απογό-
νους τοϋ Αινείου καί επομένως τών Τρωων καί Πελασγών
μεγαλοποιοϋσι τήν καταγωγήν αυτών δεν είναι δε διό-
λου δύσκολον να πεισθή τις ότι ή 'Ρώμη έγένετο αποικία



21

Λατινικών φύλων, άτινα ενωθέντα είτα μετά Σαβινικών
καί Ετρουσκικών απετέλεσαν την 'Ρωμαϊκήν αριστοκρα-
τία ν καί πληθυν (populus), την μεν άντιπροσωπ^ύουσαν
τον Λατινικον, την δε τον Σαβινικον χαρακτήρα. Εκ τής
αντιθέσεως δε τών χαρακτήρων τών δύο τούτων λαών,
όστις ήτο ό συντηρητικός μεν έν τω πρώτω ό τής ανα-
πτύξεως δέ έν τώδευτέρώ, έπήγασε βραδύτερον ή συνεχής
έκείνη άνάπτυξις τής 'Ρωμαϊκής πολιτείας, ήτις κατεστη-
σεν αυτήν το μέγιστον πολιτικόν δημιούργημα τού αρ-
χαίου πολιτισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Οι μετά τον 'Ρωμνλον ^αόιλεύίίανχες.

Νονμας Πομπίλιος.—Μετατον 'Ρωμύλου θάνα-
τον έμεσολάβησεν ενιαύσιος μεσοβασιλεία, καθ'ήν τήν ύ-
περτάτην αρχήν ειχον έκ περιτροπής οί βουλευταί. Παρελ-
^ θόντος δέ έτους τή προτάσει του δήμου ή Βουλή έξέλεξε
τον Νουμάγ Πομπίΐιον Σαβϊνον το γένος καί άγοντα το
43ον ετος τής ήλικίας του (715 π. Χ.). Ή σοφία του
ανδρός τούτου τοσούτον/μεγάλη ήτο, ώστε έπλάσθη ό μύ-
θος ότι ήτο μαθητής τού φιλοσόφου Πυθαγόρου, όστις
όμως μετά πολλά έτη ήλθεν είς Ρώμην, καί ότι ελάμβανε
- τούς νόμους παρά τών θεών δια τής νύμφης 'Ηγερίας.

Ώς είς τον 'Ρωμύλον άπέδωκαν τήν πολιτικήν τής
'Ρώμης διοργάνωσιν, ούτως εις τον Νουμάν τήν θρησκέυ-
τικήν. Καί δή α') διήρεσε τούς ιερείς είς 8 τάξεις, ων
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υπέρτατη ήτο ή τών Ποντίφίχων, οιτινες άπετέλουν το
άνώτατον ίερατικόν συνέδριον προεδρευόμενον υπό του με-
γίστου άρχιερέως (pontifex maximus). Al λοιπαί τών '
Ιερέων τάξεις ήσαν ή τών ΦΙαγίγων (flamines), οΐτινες
τρεις όντες έτελουν τήν λατρείαν του Διός, του "Αρεως
καί του Κυρίνου. Ή τών οίωνοσχύπων καί μάντεων, ή
τών ίεροϋχό:των, ή τών ΦιΠαΜων, οίτινες έτέλουν τούς
θρησκευτικούς τύπους έπί κηρύξεως πολέμου καί συνομο-
λογήσεως ειρήνης, ή τών ΣαΜων\ ιερέων του "Αρεως, οί-
τινες έφύλαττον καί τήν ούρανόπεμπτον άσπίδα του θεου
τούτου, ή τών ΆροναΜων, οιτινες άνέπεμπον κατ' ετος
εύχας υπέρ τής ευφορίας τής γής καί ή τών 'Εστιάδων
παρθένων τεσσάρων τον αριθμόν καί βραδύτερον εξ,.αι-
τινες έφύλαττον άσβεστον τό τής Εστίας πυρ. β') Διέ-
νειμε τάς πρό αύτοΰ κατακτηθείσ^ς γαίας είς τόν δήμον
καί ίδρυσε τήν λατρείαν τοϋ θεοΰ Τέρμωνος (=τών ορίων)
προς έξασφάλισιν αής ιδιοκτησίας εκάστου, γ') Διερρύ-
θμισε τό ήμερολόγιον διαιρέσας τόετος εις 12 μήνας άντί
10," ώς ήν έπί 'Ρωμύλου, δ') "Εκτισε δίθυρον τόν ναόν
τοϋ διπροσώπου Ία νου (λατινικής θεότητος) είσαγαγών
τό εθος να μένη πάντοτε ανοικτός έν καιρώ πολέμου.-

Βασιλεύσας ό Νουμάς 43 ετη απέθανε τό 672 π. Χ.
ή δε βασιλεία αύτοΰ ύπήρξεν είρηνικωτάτη.

Τνλλος Όίΐτίλτος- — Τόν Νουμοίν διεδέχθη ό
TvÂ.loç ΌστίΛ,ιος έκ τής φυλής τών 'Ραμνήτων, του
όποιου ή βασιλεία παρέσχον χφθονον ύλην είς το πο·.ητικόν
πνεΰματών μεταγενεστέρων χρονα>ν. Το κυριώτερον γεγονός
έπί τής βασιλείας αύτοϋ ύπήρξεν ή τελεία καταστροφή τής
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"Αλβας Λόγγας καί ή ένωσις τών 'Αλβανών μετά τών
'Ρωμαίων. Ή "Αλβα ζηλότυποΰσα δια τήν αύξησιν τής
αποικίας αυτής έκήρυζε πόλεμον κατά τών 'Ρωμαίων,
ήγουμένου του βασιλέως αυτής ΚΛοιΛίου.'Τούτου δε φο-
νευθέντος, εν τινι συμπλοκή άνηγορεύθη δικτάτωρ ό Φου-
<ρετως' αλλά τότε απεφασίσθη να λύσωσι τήν διαφοραν
δια μονομαχίας. 'Γπήρχον παρ' εκατέροις τρεις αδελφοί
παρά μεν τοΐς Άλβχνοΐς οί Κονριάzlol παρά δε τοις 'Ρω-
μαίας οί 'OpâtcoL, οΐτινες απεφάσισαν να μονομαχήσωσιν.
Έν τή συμπλοκή αυτών ή νίκη ε-κλινεν υπέρ τών Κουρια-
τίων, διότι ούτοι έφόνευσαν τούς δύο Όρατίους, έτρεψαν
δέ τον τρίτον είς φυγήν. Ή φυγή ό;;.ως τοΰ τρίτου ήτο
προσποιητή, οπως δυνηθή ούτω να διαστάση τούς τρεις
Κουριατίους καί νικήση αύτούς εύκολώτερον όντας κλλως
τε καί πληγωμένους. Το στρατήγημα επέτυχε. Στραφείς
οπίσω φονεύει τον πρώτον ευρεθέντα πλησίον του, είτα τον
δεύτερον καί τελευταΐον τον τρίτον. Τότε κατά τα συμ-
πεφωνημένα ή "Αλβα ύπετάγη εις τήν 'Ρώμην. Επειδή
όμως βραδύτερον ή "Αλβα παρέσχε βοήθειαν προς τούς
OvT\ertarovς καί Φοόηνάτας, προς ους έπολέμουν οί 'Ρω-
μαίοι, διετάχθη ή κατασκαφή τής πόλεως ταύτης καί ή
' μετοίκησις τών πολιτών έν Ρώμη έπί τοΰ Καιλίου λόφου.
"Ο νίκήσας έν τή μονομαχίς αδελφός 'Οράτιος είσελθών
τήν εσπέραν τής νικηφόρου ήμέρας είς τήν οίκίαν είδε τήν
άδελφήν αύτοΰ κλαίουσαν έπί τω θανάτω τοΰ Καμίλλου,
ενός τών τριών Κουριατίων αδελφών, όστις ήτο μνηστήρ
αύτής, καί όργισθείς έφόνευσεν αύτήν μολύνας τήν χεΐρα,
ήτις Ισωσε τήν πατρίδα, δια τοΰ αδελφικού αίματος. Δια
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τόν φόνον τούτον κατεδικάσθη μεν υπό τών δικαστών, ή-
θωώθη όμως ποιήσας εκκλησιν πρός τόν λαόν.

Ό~Τύλλος Όστίλιος και άλλους πολέμ.ους εύτυχεϊς διε-
ξήγαγα και μάλιστα κατά τών Λατίνων. Άλλ' άφοσιωθείς
είς τα πολεμικά παρηρ,έλησε τα τής θρησκείας, οί δε μάν-
τεις προειπον αύτω τήν μήνιν τών θεών καί θάνατον δια
τοΰτο βίαιον. 'Απέθανε τωόντι βιαίως βληθείς υπό κεραυ-
νού τό 640 π. Χ.

'Άγκος Λίάρκιος. — Ό εγγονος ούτος του Νουμά
διαδεχθείς τον Τύλλον Όστίλιον κατ' άρχάς μεν άνασυνέ-
στησε τήν λατρείαν τών θεών παραμεληθεϊσαν έπί του
προκατόχου του καί έπρο^τάτευσε τήν γεωργίαν, είτα δέ
έπεδόθη είς εξωτερικούς πολέμους ιδία κατά τών Λατίνων
καί κυριεύσας τάς πόλεις αύτών μετώκισε τούς κατοί-
κους είς 'Ρώμην κατοικίσας αύτούς έπί του 'Αβεντίνου
λόφου. Έπί τής βασιλείας αυτού άπαντώσι κατά πρώτον
οί Π.Ιηβεΐοι μετά υποδεεστέρων μέν δικαιωμάτων, ώς ε£-
πομεν (σελ. 19), άλλα προωρισμένοι να αύξήσωσιν αυτά
μέχρι ισοπολιτείας πρός τούς πατρικίους. "Ηδη οί 'Ρω-
μαίοι έγένοντο κύριοι τής άριστεράς όχθης του Τιβέρεως,
έξέτειναν τάς κτήσεις αύτών μέχρι τής θαλάσσης" καί ί-
δρυσαν τήν' 'Ω,στίαγ ώς έπίνειον τής 'Ρώμης. Πρός έξα-
σφάλισιν δέ τής πόλεως κατά πάσης έπιδρομής ώχύρωσαν
τό 'IarUoJlor ορος καί κατεσκεύασαν τήν πρώτην έπί του
Τιβέρεως ξυλίνην γέφυραν ίεράγ κληθεισαν. Πρώτος δέ ό
Άγκος Μάρκιός φκοδόμησεν είρκτάς έν τω Καπιτωλίνο)
λόφω καί άπέθανε τό 614 π. Χ. διορίσας κηδεμόνα τών
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άνηλίκων τέκνων του τον παιδαγωγόν αυτών Λεύκων Tap-
κύγιογ.

Λεύκιος Ταιρκύνιος ό IlpidKoç.—Δια τήν άνη-
λικιότητα τών δύο υιών τοΰ *Αγκου Μαρκίου ελαβε τήν
βασιλείαν ό Λεύκιος Ταρκύγιος ό επικαλούμενος Πρίσκος
(= πρεσβύτερος). Ούτος κατήγετο εκ τής οικογενείας τοΰ
Κορινθίου Δημαράτου, όστις φεύγων τήν τυραννίαν τοΰ
έν Κορίνθω τυράννου Kvxjré.lov ήλθε μετά τών θησαυρών
καί τής οικογενείας του είς Ίταλίαν καί κατωκησεν έν τη
Ετρουσκική πόλει Ταρκυγια. Ό υιός αύτοΰ Λεύκιος Ταρ-
κύνιος άφ ' ενός μεν διότι ώς ξένος άπεκλείετο τής αρχής
έν Ταρκυνίς, άφ' ετέρου δε διότι ή σύζυγος του Ταγα·
κνΛ.Ια προεμάντευσε περί αύτοΰ ότι θα τύχη μεγάλων τι-
μών έν 'Ρώμη, μετώκησεν έκεΐ. Αύτόθι δε δια τού πλού-
του καί τής συνέσεώς του τοσούτον ηύδοκίμησεν, ώστε καί
ώς παιδαγωγός τών τέκνων τοΰ "Αγκου Μαρκίου προσε-
λήφθη. Μετά τον θάνατον έκείνου σφετερισθείς τήν βασι-
λείαν άφωσιώθη είς τήν κοινωνικήν μεταρρύθμισιν αυτής.
Κα-ί δή καλέσας Έτρούσκους έργάτας άνέθηκεν είς αύ-
τούς'τήν κατασκευήν μεγάλων υπονόμων, δι' ών άπεξή-
ρανεν έντελώς τήν μεταξύ Άβ εντίνου καί Κυριναλίου λό-
φου κοιλάδα, ένθα ώκοδόμησε τόν μέγαν Ίππόάρομογ
(circus), όπου έτελοΰντο οί έξ Έτρουρίας εισαχθέντες ά-
γώνες τών μονομάχων, καί καθίδρυσε τήν 'Άγοράν (fo-
rum), ήτις απέβη ή ψυχή τής πόλεως βραδύτερον, διότι
έν αύτη έγίνοντο αί έκκλησίαι, τα δημόσια συμπόσια, αί
πανηγύρεις, οί περίπατοι κλπ. Περιέβαλεν ωσαύτως τήν
πόλιν διά μεγάλων καί ογκωδών λίθων, δι' ών ό διάδο-
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χός του περιετείχισε τήν πόλιν καί_ περιεβαλεν εντός του
περιβόλου έκείνου τόν Άβ εντΐνον λόφον καί μέγα μέρος
του Ήσκυλίνου, Ούϊμιναλίου καί Καιλίου μέχρι του Κα-
πιτωλίνου. Έθηκεν ώσαύτως έπί του τελευταίου τούτου
τα θεμελια του Καπαω.Ιίον, μεγάλου ναού προς τιμήν
του Διός, τής "Ηρας καί τής Αθηνάς, ον άπεπεράτωσε
Ταρκύνιος ό υπερήφανος.

Τό πρώτον βήμα, όπερ ό Ταρκύνιος έποίησε πρός τήν
κοινωνικήν μεταρρύθμισιν, ύπήρξε να συμπλήρωση τα έκ
τών πολέμων κενά τών φρατρών δια νέων μελών, άτινα^
παρέλαβεν έκ τής τάξεως τών πληβείων. 'Ηθέλησε μά-
λιστα να διαιρέση καί τούς πληβείους εις τρεϊς φυλάς ε-
χούσας τα αύτα ώς καί οί πατρίκιοι δικαιώματα, άλλ'είς
τούτο ού μόνον οί πατρίκιοι άλλα καί άπασα ή Ιερατική
τάξις άντιπροσωπευομένη ύπό του μεγίστου άρχιερέως Άτ-
τίου Ναιβίου άντέστη πεισματωδώς προβάλλουσα είς τούτο
τούς άπαισίους οιωνούς, ους ό Ταρκύνιος περιφρονών ήρνειτο
να συμβουλευθή. "Οθεν όργισθείς προσκαλεί τόν Ναίβιον καί
λέγει πρός αύτόν ότι, εάν μαντεύση δ,τι είχε κατά νουν
να πράξη καί έαν. τούτο ήτο δυνατόν να έκτελεσθη, τότε
μόνον θα συμβουλευθή τούς οιωνούς περί τής μεταβολής
τών καθεστώτων «'Εμάγτευοα, είπεν ό Ναιβιος, o,zt χαζά
νουν èj^eiç xcti είναι ζοΰτο εχζεΛέοψονί). «Koifror Λοι-
πόν, λέγει ό Ταρκύνιος, ζην άχόνηγ ζανζην δια ζνρα-
φίου». Πράγματι δε ό Ναίβιος έξετέλεσε τό θαύμα αύθω-
ρεί. "Εκτοτε διετάχθησαν πάντες να εχωσι πλήρη πίστιν
εις τούς οιωνούς. ΤΗχός τις άσυνήθης ή αιφνίδια λύπη ή
σπινθήρ φλογός ή μυκηθμός ζώου θυσιαζομένου καί ετερα
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τοιαύτα ήσαν Ικανά να παρεμποδίζωσι πάσαν τής πολι-
τείας πράξιν ή του ίδιώτου.·, Ούχ ήττον όμως ό Ταρκύνιος
προσέθηκεν 100 ετι βουλευτάς είς τήν βο-λήν, είς δε τούς
Ιππείς κατέταξε καί άλλους 300 έκ τών νέων γενών.

Ό Ταρκύνιος μετέφερεν έξ Έτρουρίας καί διαφόρους
πομπάς μεγαλοπρεπίϊς. Αυτός δε, ώς οί Έτροΰσκοι άρ-
χοντες, έφόρει έσθήτα πορφυράν, έκάθητο έπί έλεφαντίνου
δίφρου καί ήκολουθεΐτο υπό 12 ραβδούχων φερόντων δέ-
σμην ράβδων μετά πελέκεως έν τψ μέσω. Πρώτος έτέ-
λεσε μεγαλοπρεπή θρίαμβον μετά τάς προς τούς Σαβίνους
νίκας καί είσήλθεν είς 'Ρώμην καθήμενος έφ ' άρματος συ-
ρομένου υπό τεσσάρων ίππων λευκών.

Τό τέλος τού Ταρκυνίου ήτο τραγικόν. Οί υίοί τοΰ
"Αγκου Μαρκίου έμίσθωσαν δύο φονεις, οιτινες έλθόντες
είς τήν οίκίαν αύτοΰ έπί τή προφάσει να δικασθώσιν έφό-
νευσαν αυτόν. Άλλ' ή συζυγός του Τανακύλλα έττιθυ-
μοΰσα να άναβιβάση εις τον θρόνον τον γαμβρον αυτής
Σερονϊογ TvJJcor, άμα δε φ-.βουμένη καί τήν έκδίκησιν
τών υίών τοΰ "Αγκου Μαρκίου εκρυψε τον θάνατον τοΰ
Ταρκυνίου είς τό πλήθος καί είπεν ότι ό βασιλεύς δ-.ώρισε
τον Σερούϊον έπίτροπον τής βασιλείας μέχρι τής άναρρώ-
σεώς του. 'Αφού δε αύτή καί ό Σερούϊος προδιέθεσαν τήν
σύγκλητον υπέρ εαυτών, άνακοινοΰσι τον θάνατον τοΰ
Ταρκυνίου καί τότε ανακηρύττεται βασιλεύς ό Σερούϊος τή
συγκαταθέσει μόνης τής συγκλήτου.

Χερονϊος Τν^λιος- — Δια τοΰ ανωτέρω εκτεθέν-
τος τρόπου κατορθώσας ό Σερούϊος να λάβη τον θρόνον
(578 π. Χ.) πρώτον έφρόντισε νά έκδιώξιρ έκ τής πόλεως τούς
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υίούς του Άγκου Μαρκίου καί είτα να συνέχιση τήν κοι-
νωνικήν μεταρρύθμισιν τής 'Ρώμης, τήν οποίαν ήρχισεν ό
προκάτοχος αυτού. Καίτοι δε ό βασιλεύς ούτος είχε τήν
καταγωγήν πάνυ ταπεινήν, ώς γεννηθείς εκ τίνος δούλης
Λατινίδος έν τω ο'ικω του Ταρκυνίου, ούχ ήττον όμως
δια τής ευφυίας αυτού καί τών προτερημάτων τάχιστα
ανεδείχθη, ή δε βασιλεία του άφήκεν ίχνη άνεξάλειπτα
άπό τής μνήμης τών 'Ρωμ,αίων δια τήν πολιτικήν του
σύνεσιν.

Ώς έπί Λευκίου Ταρκυνίου έπεκράτησαν' τα Ετρου-
σκικά, ούτως έπί Σερουίου έπεκράτησαν τα Λατινικά καί
'Ελληνικά ήθη. Καί ένώ μέχρι τοΰδε άπό τής κτίσεως.
τής 'Ρώμης έπεκράτει ίεροκρατία, άπο του βασιλέως
τούτου άρχεται έποχή νέα άναπτύξεως καί πολιτικής έ-
λευθερίας. "Οθεν καί ιδρυτής καί άρχηγέτης θεωρείται
του έλευθέρου πολιτεύματος τής μεταγενεστέρας 'Ρώμης,
ώς.έν 'Αθήναις κατά τούς αύτούς άκριβώς χρόνους ύπήρ-
ξεν ό Σόλων. Μέχρι τοΰδε ή έξάσκησις τών πολιτικών
δικαιωμάτων περιωρίζετο μόνον είς τούς πατρικίους, άλλα
δια τής νομοθεσίας του Σεοουίου καί ή πληθύς Ιγεινε συμ-
μέτοχος τών διασκέψεων περί τών πολιτικών καί κατά
συνέπειαν έσχε δικαίωμα ψήφου. Καί είναι μεν άληθες
ότι οί πατρίκιοι πάλιν είχον τήν πλειοψηφίαν, ούχ ήττον
όμως άπέκτησαν οί πληβείοι τό δικαίωμα τής ψήφου, ου
έστεροΰντο μέχρι τούδε, καί τό μέσον δι* ού ήδύναντο έν
τω μέλλοντι να έπικρατήσωσιν έν τή πολιτεία.

Κατά τήν νομοθεσίαν του Σερουίου α') ή χώρα διη-
ρέθη είς 30 μοίρας, ων τέσσαρας μέν περιελάμβανε το
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άστύ, είκοσι δε και εξ ή κατ' άγρούς χώρα. β') Οί κά-
τοικοι διηρέθησαν " είς πέντε (ϊνμμορίας κατά λόγον τής
περιουσίας αυτών. Περιελάμβανον δέ ή μέν πρώτη, ή
τών πλουσιωτέρων, 80 λόχους, εκάστη δέ τών λοιπών
τριών άνα 20 καί ή πέμπτη 30, άταν δέ τό ύπόλοιπον
πλήθος τό τών απόρων 1 μόνον. Είς τούτους προσέθη-
κεν ανεξαρτήτως τοΰ τιμήματος τής περιουσίας 2 λόχους
τών οπλοποιών καί τεκτόνων καί 2 τών σαλπιγκτών καί
βυκανιστών. Έπί τή βάσει τοΰ τιμήματος τούτου έγίνετο
καί ή φορολογία, γ') Κατά πάν πέμπτον έτος διέταξε να
γίνηται νέα απογραφή τών πολιτών έν τω πεδίω τοΰ "Α-
ρεως, ότε πάς πολίτης ώφειλεν ενόρκως να όμολογήστι τό
ποσόν τής περιουσίας του ενώπιον τών ζψητών δια να
καταγραφή είς τήν άνάλογον συμμορίαν μετά δέ τούτο
έπηκολούθει γενικός καθαρμός (lustrum) συνιστάμενος έκ
θυσιών _ταύρου, χοίρου καί τράγου, δ') Ή στρατιωτική
υπηρεσία ήτο υποχρεωτική είς άπαντας νέους καί γέρον-
τας μόνον έν ταΐς τέσσαρσι πρώταις συμμορίαις. Καί οί
μεν νέοι φέροντες βαρύτερον όπλισμόν προωρίσθησαν δια
τας εξω έκστρατείας, οί δέ γέροντες φέροντες έλαφρότερον
προωρίσθησαν δια τήν φυλακήν τών τειχών καί τής πό-
λεως. ε') Διετήρησε τα προϋπάρχοντα τρία γένη τών
Ιππέων διαιρέσας αυτούς είς εξ λόχους, εξέλεξε δέ ετέ-
ρους πλουσιωτάτους καί έπιφανεστάτους πολίτας, ους
διηρεσεν είς 12 λόχους ίππέων. Πρός συντήρησιν δέ εκά-
στου μαχίμου ίππου ώρισεν έπίδομά τι, όπερ προήρχετο
έκ τών ευπόρων αγάμων γυναικών καί άνηλίκων ορφανών,
ξ') Συνέστησε τας \Ιοχίτίάας εχχΛησίας (comitia), είς
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ας έλάμβανον μέρος άπαντες οί λόχοι, ενθα έπλειο-
ψήφουν φυσικώς οί τής ποώτης συμμορίας καί οί τών Ιπ-
πέων άνερχόμενοι ομού είς 98 έπί 193 τό ολον λόχων.
ζ') Πάντες οί κάτοικοι ήσαν ελεύθεροι να λατρεύωσι τάς
'Ρωμα'ΰας ή τάς πατρίους αύτών θεότητας' άλλ' αί
έπίσημοι τελεταί καί θυσίαι ήσαν είς χείρας μόνον των
πατρικίων. Τέλος ό Σερούϊος διένειμε καί γαίας είς τούς
πληβείους παρά τήν άντίστασιν τών πατρικίων καί συνέ-
ταξε περί τούς πεντήκοντα νόμους περί συναλλαγών καί
δικαίων τών πληβείων.

Ό Σερούϊος μετά μακρούς πρός τούς Έτρούσκους πο-
λέμους υπέταξεν αύτούς είς τήν 'Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν.
Είσήγαγεν τήν 'Ρώμην είτα είς τήν Λατινιχ.ήν συμπολι-
τείαν καί ΐδρυσεν έπί του Άβεντίνου λόφου κοινόν τής
'Αρτέμιδος ιερόν, ενθα ό τών 'Ρωμαίων βασιλεύς έτέλει
κοινάς θυσίας υπέρ τών Λατίνων καί τών 'Ρωμαίων, ώς
καί ό τών Λατίνων άφ ' ετέρου έτέλει τάς αύτας θυσίας
έπί του 'Αλβανού ορούς (feriae Latinae).

Μετά ταύτα ό Σερούϊος έσκέφθη να άποσυρθή καί ά-
ποκαταστή ούτω τελεία ή δημοκρατία καταργουμένου καί
του βασιλικού άξιώματος. Άλλα γεγονός τι δεν άφή-
κεν αυτόν να έκτελέση καί τό μεγαλόφρον τούτο σχέ-
διον. Ούτος είχε δυο θυγατέρας όνομαζομένας Τν.ΙΜας
καί -έχούσας ολως άνόμοιον χαρακτήρα' ταύτας συνέζευξε
πρός τούς δύο υίούς του Λευκίου Ταρκυνίου 'Αροννζαγ
καί Λεύκων, τήν μέν θυμοειδή καί πονηραν δούς είς τόν
πρ^ον Άρούνταν, τήν δέ σώφρονα καί άγαθήν είς τόν ό-
^ξύν Λεύκιον, σκεφθείς ότι ή άντίθεσις τών χαρακτήρων θά
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έπιφέρη τήν συζυγικήν άρμονίαν. Άλλ' ή πονηρά Τυλ-
λία καί ό αυθάδης καί οξύς Λεύκιος συνεννοηθέντες έφό-
νευσαν τούς εαυτών συζύγους καί συνήλθον είς γάμου κοι-
νωνίαν. Φιλοδοξοΰντες δ' άμφότεροι προσέθεσαν είς τούτο
καί δεύτερον κακούργημα. Συναινέσει τών συγκλητικών
καί πατρικίων δυσηρεστημένων όντων κατα τοΰ Σερουίου
δια τας πολιτικας μεταρρυθμίσεις είσήλθεν ό Λεύκιος ή-
μέραν τινά είς -τό βουλευτήριον καί έκάθησεν έπί τοΰ βα-
σιλικού θρόνου συνοδευόμενος υπό δορυφόρων. Ό Σε-
ρούϊος μαθών ταύτα έσπευσεν ίνα τιμωρήση τόν αυθάδη,
άλλα κατεκρημνίσθη υπ' εκείνου κατά τών βαθμίδων τοΰ
βουλευτηρίου καί φεύγοντα εκείθεν έφόνευσαν οί δορυφόροι
τοΰ Λευκίου καί έρριψαν τό πτώμα είς τήν όδόν ερμαιον
τών κυνών. Ή Τυλλία σπεύδουσα να συγχαρή τον σύζυ-
γον αύτής καί διερχόμενη εκείθεν εφ' αμάξης προσέταξε
τον ήνίοχον νά διέλθγι έπί τού σώματος τοΰ πατρός ασε-
βούσα ούτω ου μόνον πρός τόν πατέρα άλλα καί πρός
κατακείμενον νεκ-ρόν.

Το ιοΰτον τέλος ελαβεν ό μεγαλόφρων ούτος βασιλεύς τό
534 π. Χ. βασιλεύσας 44 ετη.,

Λεύκιος Ταρκύνιος ό υπερήφανος. — Ό
νεώτερος ούτος Ταρκύνιος όξύς καί βίαιος τόν χαρακτήρα,
ώςειπομεν», τοιούτος διετέλεσε καί καθ' άπασαν αύτοΰ τήν
βασιλείαν, πρώτος είσαγαγών είς 'Ρώμην τά διάφορα βα-
σανιστήρια, oFov μαστιγώσεις, δεσμά, άλύσσεις, εγκλείσεις
είς λατομεία καί μεταλλεία κλπ. καί δια τοΰτο αποκλη-
θείς Τύραννος ή υπερήφανος (Sliperbus). "Ενεκα τού
βίαιου καί τυραννικού αυτού ήθους συνωδεύετο πάντοτε
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ύπό διπλασίων ραβδούχων καί κατέστη ό τρόμος τών
συγκλητικών καί του δήμου, διότι άλλους μεν τών πολι-
τών έφόνευεν, άλλους δ' έξώριζε και άλλων τήν περιου-
σίαν έδήμευε. Μεταξύ τών ύπ' αύτου φονευθέντων κατα-
λέγεται καί ό έπ' αδελφή γαμβρός αυτού Μάρκος 'Ιούνιος
μετά τοΰ αδελφού του, ένω ό υιός τοΰ Μάρκου 11ούνιος
Βρούτος ύποκριθείς τόν ήλίθιον διέφυγε τόν θάνατον. Κα-
τήργησεν άπαντα σχεδόν τα ύπό Σερουίου δοθέντα τοις
πληβέίοις προνόμια, έπέβαλε βαρείς φόρους είς τούς πλου-
σιωτέρους αύτών, κατέθλιβε διαφοροτρόπως τούς πατρικί-
ους, ήλάττωσε τόν άρ*θμόν τών συγκλητικών καί υπέθαλψε
πάντας τούς κατηγόρους καί ώτακουστάς. Δια ταύτα
πάντα έξυφάνθη συνωμοσία εναντίον του, ήγουμένων του
νομιζομένου εύήθους Ιουνίου Βρούτου, Λευκίου Κολλα-
τίνου καί Ούαλερίου Ποπλικόλα, οΐτινες, ώς θα ΐδωμεν
κατωτέρω, κατέλυσαν οριστικώς τήν βασιλείαν. Άλλ' ή
παράδοσις έπί τό μυθι,κώτερον παρέστησε τα κατά τήν
κατάλυσιν ταύτην.

Ό Ταρκύνιος δια να περισπ^ τήν προσοχήν τών υπη-
κόων του, επεχείρησε μακρούς καί σπουδαίους πολέμους
κατά τών Λατίνων, ους ύπέταξεν εντελώς ύπό τήν 'Ρω-
μαϊκήν κυριαρχίαν συνεργοΰντος. είς τούτο μεγάλως του
έκ τών ισχυρών Λατίνων 'Οκτάβιου ΜαμεΜου γενομένου
έπί τούτω γαμβρού αυτού έπί θυγατρί. Είτα δε κατα-
τροπώσας τούς Ούουλούσ*ους εστρεψε τα οπλα κατά τής
Λατινικής πόλεως τών Γ αβίων, ήτις άπεποιήθη να ύπα-
χθή είς τήν 'Ρωμαϊκήν άρχήν δεχθεϊσα και πολλούς φυ-
γάδας 'Ρωμαίους, έν οΐς καί τόν υίόν τοΰ Ταρκυνίου
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Σεζτογ προσποιηθέντα τον αύτόμολον κατά προτροπήν
τοΰ πατρός. Είς τοΰτον οί Γάβιοι ένεπιστεύθησαν την άρ·
χηγίαν τοΰ στρατοΰ έναντίον τών 'Ρωμαίων. "Οτε δε ό
Σέξτος έκέρδησε πλήρη τήν έμπιστοσύνην τών Γαβίων,
εστειλεν έρωτών τόν πατέρα περί τοΰ πρακτέου. Ό δέ
πατήρ του άντί πάσης απαντήσεως εκοπτεν ένώπιον του
άπεσταλμένου τάς κεφαλας τών υψηλότερων έν τω κήπψ
μηκώνων. Έννοήσας ό Σέξτος τήν συμβολικήν ταύτην
τοΰ πατρός άπάντησιν έφονευσε τους εξέχοντας Γαβίους,
τάς δέ γαίας αυτών διένειμεν είς το πλήθος, όπερ δια
τοΰτο ηύγνωμόνει πρός τόν Σέξτον. Τότε ό Ταρκύνιος η-
δυνήθη εύκολώτατα να γείνη κύριος τής πόλεως.

Μετά ταΰτα έπεδόθη εις εργα εξωραϊστικά τής 'Ρώ-
μης καί καλέσας Έτρούσκους τεχνίτας άπεπεράτωσε
τόν έν Καπιτωλίω ναόν τοΰ Διός τής "Ηρας καί 'Αθη-
νάς, ον ήρχισε Ταρκύνιος ό πρεσβύτερος, καλέσας αυ-
τόν Καπαώάιον εκ τίνος κεφαλής νεοσφαγοΰς, ήτιςάνευ-
ρέθη είς τα θεμέλια καί έξ ης οί μάντεις προεΐπον ότι ό ναός
ούτος θα γείνγι ή κεφαλή (caput) τής οικουμένης. Έν αύτψ
Ιθηκε καί τάς έκ τριών τόμων συνισταμένας Σιβυλλείους
βίβλους έντός λίθινης λάρνακος έμπιστευθείς τήν φυλακήν
αύτών είς δύο άνδρας πατρικίους, οϊτινες βραδύτερον ηύ-
ξήθησαν είς πεντεκαίδεκα. Ταύτας δ' έπώλησεν είς τόν
Ταρκύνιον άντί άδροτάτης τιμής μία τών έκ Κύμης, πό-
λεως τής Καμπανίας, ΣίβυΜών, άφοΰ εκαυσεν άνα τρεις
ένώπιόν του εξ τόμους, διότι ήρνήθη ό Ταρκύνιος να ά-
γοράστ) αύτούς. Περιεΐχον δέ οί Σιβύλλειοι ούτοι τόμοι

( 'Ρωμαϊκή Ίότορία) 3
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χρησμούς, οιτινες εσχον μέγιστον κύρος δι' ολων τών αιώ-
νων έν 'Ρώμη.

Άλλα κατά τήν έποχήν ταύτην απειλητικά σημεία 4-
τάραξαν τήν βασιλικήν τοΰ Ταρκυνίου οίκογένειαν. Διο
άπεστάλησαν οί δύο υιοί τοΰ Ταρκυνίου μετά τοΰ 'Ιουνίου
Βρούτου είς Δελφούς ίνα μάθωσι παρά τοΰ θεοΰ τις εσται
ό διάδοχος τοΰ θρόνου" «."Οστις, είπεν ό θεός, πρώτος
άσπασθΐ) την έαυζοΰ μητέρα». Ό 'Ιούνιος Βροΰτος άφή-
κεν εαυτόν τότε να πέση καί ήσπάσθη τήν γήν ώς κοινήν
μητέρα καί έδωκε ταυτοχρόνως είς τούς ιερείς ώς δώρον
τήν ράβδον, ήν έφερε. Δι' αμφότερα ταύτα ένέπαιξαν τον
ήλίθιον Βροΰτον οί παίδες τοΰ Ταρκυνίου, ούχί όμως και
οί ιερείς, οΐτινες ένόησαν ότι ή μεν πρα,ξις τοΰ Βρούτου
δεν ήτο ασήμαντος, το δε δώρον δεν ήτο άδωρον, διότι ή
ράβδος έκείνη εμπεριείχε μάζαν χρυσού. 'Επανερχόμενοι
εύρον τον Ταρκύνιον πολιορκοΰντα τήν πόλιν τών 'Ρου-
τούλων 'Apôéar' αυτόθι δε έδόθη ή κυρία άφορμή τής
έξώσεως τοΰ Ταρκυνίου. "Ενεκα τής παρατεινομένης πο-
λιορκίας οί 'Ρωμαίοι άξιωματικοί έτράπησαν είς διασκε-
δάσεις. Έσπέραν δέ τινα συζητήσεως έγερθείσης μεταξύ
τοΰ Σέξτου υίοΰ τοΰ Ταρκυνίου, τοΰ Λευκίου Κολλατί-
νου καί άλλων ευγενών περί τής σωφροσύνης καί τών άλ-
λων προτερημάτων τής συζύγου εκάστου άπήλθον τήν
αύτήν έσπέραν εις 'Ρώμην, οπως έκ τοΰ σύνεγγυς έκτι-
μήσωσιν αύτάς. Τάς μεν λοιπόν άλλας πάσας εύρον έν
διασκεδάσεσι, μόνην δε τήν τοΰ Κολλατίνου σύζυγον
Λονχρητίαγ εύρον έργαζομένην, καί παρέχουσαν έργασίαν
είς τάς περί αύτήν δούλας. Πάντες άπέδωκαν τα άριστεια
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τότε εις τήν Λουκρητία ν. Άλλ' έν τη καρδί^ του Σέξ-
του αίσχρόν πάθος έξήφθη, όπερ την έπιουσαν νύκτα έλ-
θών μόνος είς τήν οίκίαν τοΰ Κολλατίνου έκόρεσεν άτιμά-
σας δια τής βίας τήν σώφρονα σύζυγον αύτοΰ. Αυτη τό-
τε μή έπιθυμοΰσα πλέον να ζή κατήσχυμμένη έκάλεσεν
ευθύς τήν έπιουσαν είς 'Ρώμην τόν σύζυγον αυτής, όστις
συνοδευόμενος υπό του 'Ιουνίου Βρούτου, Ούαλερίου Πο-
πλικόλα καί άλλων ηκουσεν έκπληκτος την ατίμωσιν του
έαυτοΰ οίκου. Πάραυτα δε ή μεν Λουκρητία αύτοκτονεϊ,
ό δέ 'Ιούνιος Βρούτος έξαγαγών έκ τοΰ στήθους αυτής
τό έγχειρίδιον άχνίζον έτι έκ τοΰ αίματος ομνύει και μετ'
αύτοΰ πάντες οί παρόντες να μή παύσωσι πρότερον, πρίν
ή έκδιώςωσι τήν βασιλεύουσαν οίκογένειαν καί καταλύσω-
σιν εντελώς τήν βασιλείαν. Τοΰτο δέ καί έγένετο δια
βουλεύματος τής Συγκλήτου. Ό Ταρκύνιος εύρων τάς
πύλας τής 'Ρώμης κεκλεισμένας δι' αυτόν, αποκρουσθείς
δέ καί υπό τοΰ ιδίου στρατού στασιάσαντος κατ' αύτοΰ
τη ένεργείοί τού Βρούτου κατέφυγεν είς τήν Έτρουσκικήν
πόλιν Κερέαγ (509 π. Χ.). Ό δέ τέως ηλίθιος Βρούτος
έγένετο ούτω σωτήρ τής πατρίδος καί πρώτος τών υπά-
των μετά ταΰτα.

. Ούτω λοιπόν 244 ετη από κτίσεως 'Ρώμης κατελύθη
ή βασιΛεία και άντ' αύτής ίδρύθη Δημοκρατία υπό τούς
νπάτονç, ήτις εύρε τήν 'Ρώμην άκμάζουσαν καί θάλλου-
σαν ύπό πολιτικήν, κοινώνικήν καί θρησκευτικήν Ιποψιν
καί καταπληκτικώς ηύξημένην, έμπνέουσαν τό σέβας καί
τήν ύπακοήν έτι δέ καί τόν τρόμον είς τούς περιοίκους
λαούς.
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Κατά τήν αυτήν άκριβώς έποχήν συνέβη καί έν 'Αθή-
ναις ή εξωσις τών Πέισιστρατιδών.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

-Γ.



ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'.

Άπο zrfç συστάσεως της Δημοκρατίας μέχρο της
ανταρχίας τον Αύγουστου (509—81 π. Χ.).

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑ.ΙΟΝ Β'.

Τα |ΐετά την εξωόιν Ταρκυνίου
τον νπερη^άνον μέ^ρι του θανάτου αυτου.

Καταλυθείσης τής βασιλείας τό όνομα του βασίΛεως
παρέμεινε μονον ώς τίτλος του άρχοντος, είς ον ήσαν έμπε-
πιστευμένα τα τών Ιερουργιών καί θυσιών. Ή άνωτάτη
άρχή ανετέθη είς δύο στρατηγούς (praetores) μέν νυν
κληθέντας βραδύτερον δε υπάζους μετονομασθέντας (con-
sules). Έξελέγοντο ούτοι μόνον έκ τής τάξεως τών πα-
τρικίων ύπό τών φρατρικών έκκλησιών δια προβουλεύ-
ματος τής συγκλήτου καί είτα έπεκυρούντο ύπό τών λο-
χιτίδων. Είχον άπαντα τα παράσημα τών βασιλέων καί

'À
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συνωδεύοντο υπό 12 ραβδούχων, οΐτινες εφερον δέσμ,ην
ράβδων μετά πελέκεως. Είχον προσέτι πάσαν την έξου.-
σίαν, ήν ειχον πρότερον οί βασιλείς, πλην μόνον ότι ήσαν
ένιαύσιοι άρχοντες, ή δε έξουσία αυτών άπέβαινεν απεριό-
ριστος εξω τού ιερού τής 'Ρώμης περιβόλου (πωμηρίου).
Έν περιπτώσει πολέμου ά μεν εις, ένοπλος τότε καλού-
μενος, μ,ετέβαινεν είς τό στρατόπεδον, ό δε έτερος εμενεν
έν τή πόλει. "Οτε όμωςοί εξωτερικοί κίνδυνοι ήσαν μέ-
γιστοι ή εσωτερικώς ή 'Ρώμη έσπαράσσετο υπό εμφυλίων
έρίδων, τότε ή ανωτάτη αρχή άνετίθετο προσωρινώς είς
ενα άνδρα μετ' απεριορίστου εξουσίας εντός καί έκτος τής
'Ρώμης καταργουμένων πασών τών έπιλοίπων αρχών καί
αυτής τής τών υπάτων. Ούτος δέ δικτάτωρ καλούμενος
ήκολουθεϊτο υπό 24 ραβδούχων, ή δέ αρχή αύτοΰ πα-
ρετείνετο τό πολύ μέχρι εξ μηνών, ότε πάλιν έπανήρχετο
τό πρώην καθεστώς.

Πρώτοι ύπατοι μετά τήν εξωσιν τοΰ Ταρκυνίου ανε-
δείχθη σαν ό 'Ιούνιος Βροϋΐος, έπικληθείς σωτήρ τής πατρί-
δος, καί ό σύζυγος τής Λουκρητίας Κοάΐατΐγος. Ό δέ
Ταρκύνιος πνέων έκδίκησιν δια τήν εξωσιν έξήγειρε κατά
τής 'Ρώμης τούς Ταρκινίτας καί Ούηΐους, εντός δέ τής
'Ρώμης τή ένεργεΰχ: αύτοΰ έξυφάνθη συνωμοσία, ης με-
τέσχον καί οί δύο υιοί τοΰ Βρούτου. Άλλα κατ' «αμφό-
τερα απέτυχε' διότι ή μέν συνωμοσία άνεκαλύφθη υπό
τίνος δούλου καί άπαντες οί συνωμόται έφονεύθησαν μηδ '
αύτών τών υίών τοΰ Βρούτου εξαιρουμένων, ους ού μόνον
ανέκρινε καί είς θάνατον κατεδίκασεν αύτός ό πατήρ, άλλα
καί είς τήν θανατικήν έκτέλεσιν παρέστη κατανικήσας τήν
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προς τα τέκνα φιλοστοργίαν δια τής προς τήν πατρίδα
αγάπης (*). Ή δε έκστρατεία ωσαύτως απέτυχε, διότι
ευθύς έν άρχή τής συμπλοκής έφονεύθη μέν ό Βρούτος ύπό
τοΰ Άρκούντα, υίοΰ τοΰ Ταρκυνίου, ήττήθησαν όμως οί
περί τόν Ταρκύνιον καί έτράπησαν είς φυγήν. Τόν Βρού-
τον έπένθησαν πρός τιμήν αί δέσποιναι 'Ρωμαΐαι έπί ετος
όλόκληρον.

Ωφελούμενος άπό τόν θρίαμβον, δν κατήγαγεν ό ετε-
ρος τών υπάτων Πόπίως Ούαάερως, προέτεινεν είς τήν
έκκλησίαν διαφόρους νόμους δημοτικωτάτους, δι' ους καί
Ποπ2ιχό2ας (=δημοκηδής) ώνομάσθη. Άλλα παρ' ολί-
γον έκινδύνευσε κατηγορηθείς ότι £πιδιώκει τήν άνωτάτην
άρχήν. Διότι πρώτον μέν ήμέλησε να άναπληρώσγ) ευθύς
τήν χηρεύσασαν θέσιν τοΰ ύπάτ,ου, καί δεύτερον διότι ε-
κτιζεν οίκίαν έπί τοΰ Καπιτωλίνου λόφου, όπως χρησιμεύση
αύτω δήθεν ώς φρούριον. Έσώθη δέ κατασκάψας τό άρ-
ξάμενον οικοδόμημα καί συγκαλέσας τάς λοχίτιδας έκ-
κλησίας πρός έκλογήν τοΰ ύπατου.

Ό δέ Ταρκύνιος άποτυχών έν τή πρώτη έκστρατεί^ έ-
ξήγειρεν ήδη κατά τής 'Ρώμης φοβερώτερον έχθρόν, τόν
βασιλέα τών Τυρρηνών Πορσήγαγ (508 π. Χ.). Ούτος
κατατροπώσας έπανειλημμένως τούς 'Ρωμαίους έπροχώ-
ρησε μέχρι τών τειχών τής 'Ρώμης καί κατέλαβε τό Ια-
νίκολον ορος. Έπιχειρήσας δέ να διαβή τήν έπί τοΰ Τι-

(*) Τής συνωμοσίας ταύτης θΰμα επεσε κα\ δ ύπατος Κολλατΐνος
θεωρηθείς ύποπτος δια τήν προς τον Ταρκύνιον συγγένειαν. Αιδ πα-
ραιτηθείς τήν αρχήν απεδήμησεν εκουσίως κα\ άντ' αυτοΰ ύπατος
εξελεγη δ ΙΙόπλιος Ούαλέριος Ποπλικόλας.
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βέρεως ξυλίνην γέφυραν, όπως γείνη κύριος τής πόλεως,
άπεκρούσθη, ώς λέγει ή παράδοσις, υπό μόνου του Ορά-
τιου Κόχίητος. Ούτος έστάθη έπί τής γέφυρας έμποδίζων
τόν έχθρόν, εως ού διέβη άπας ό 'Ρωμαϊκός στρατός, είτα
δε διαλύσας τήν γέφυραν έσώθη κολυμβών πρός τούς εαυ-
τού εταίρους. Τότε ό Πορσήνας (πολιόρκησε τήν πόλιν θέ-
λων να κυρίευση αύτήν δια του λιμού. Άλλα καί ένταΰθα
ή παράδοσις δια μυθικών στοιχείων περιέβαλε τήν λύσιν
τής πολιορκίας. Λέγεται δηλ. ότι ό Μούχως Σχαω.Ιας
ένδυθείς Τυρρηνικήν στολήν άπήλθεν είς τό στρατόπεδον
του Πορσήνα καί ττροχωρήσας μέχρι τής σκηνής, όπου έ-
κάθητο ό Τυρρηνός άρχων μετά του γραμματέως του, έ-
φονευσε δι' εγχειριδίου τόν γραμματέα ύπολαβύν αυτόν
ώς τόν Πορσήναν ενεκα τής χρυσής στολής, ήν εφερβ.
Συλληφθείς ώμολόγησεν είς τόν εκπληκτον βασιλέα ότι
καί 300 άλλοι 'Ρωμαίοι ώμοσαν ότι θα πράξωσι τό αύτο
αποτυχόντος αύτοΰ' ίνα δε απόδειξη ότι καί οί σύντροφοι
χου ώς αυτός δεν έφοβοΰντο τόν θάνατον, εθηκεν έπί πύ-
ρας τήν δεξιαν αύτοΰ, ήτις έκάη ολόκληρος, έξ ού καί
ΣχαιόΛας(ζ=ίριστερόχειρ) έπωνομάσθη. Φοβηθείς τότε ό
Πορσήνας αύτόν μεν απέλυσε, συνωμολόγησε δε είρήνην
πρός τούς 'Ρωμαίους άπαιτήσας πρός άσφάλειαν καί 20
ομήρους, ών δέκα ήσαν νεάνιδες* άλλα μία έξ αύτών,
KÂolMcl λεγομένη, λαθοΰσα τήν προσοχήν τών φυλάκων
έδραπέτευσε μετά τών λοιπών παρθένων. Άλλ' ό ύπατος
φοβούμενος τάς συνεπείας άπέστειλεν αύτας οπίσω πρός
τόν Πορσήναν, όστις μεγαλοφρόνως αμείβων τήν γυναι-
κείαν ταύτην τόλμην έχάρισεν είς τήν Κλοιλίαν τήν έλβυ-
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θερίαν έπιτρέψας αύτη να λάβη καί έκ τών λοιπών όμη-
ρων όσους ήθελεν.

Ό του 'Ρωμαϊκού θρόνου πόθος έν τούτοις δεν άφήκε
τόν Ταρκύνιον ήσυχον* αποτυχών καί δια τών Τυρρηνών
συνήψε συμμαχίαν πρός διαφόρους Λατινικας πόλεις υ-
ποστηριζόμενος μεγάλως καί ύπό τοΰ γαμβρού αυτού 'Ο-
κτάβιου Μαμελίου καί έπήλθε κατά τής 'Ρώμης. Ή τύ-
χη προσεμειδίασεν αύτω τήν φοράν ταύτην ολίγον, διότι
ή 'Ρώμη ευρέθη έν μεγίστω άναβρασμφ έσωτερικώς ενεκα
τής στάσεως τών πληβείων, οΐτινες αφέντες τούς άγρούς
αύτών άγεωργήτους ενεκα τών συχνών πολέμων ύπέπεσον
είς βαρύτατα χρέη" ταύτα δε μή δυνάμενοι να πληρώ-
σωσιν ή έδεσμεύοντο ή έπωλούντο ώς δούλοι πρός άπό-
σβεσιν τοΰ χρέους. Μή δυνηθέντες να έπιτύχωσιν άφεσιν
τών χρεών ήρνήθησαν να λάβωσι τα όπλα κατά τών έχ-
θρών, άλλως τε καί τάς έκ τοΰ πολέμου λείας καί τάς κα-
τακτωμένας γαίας οί πατρίκιοι μόνοι ένέμοντο. Έν τη
αμηχανία ταύτη οί πατρίκιοι κατέφυγον πρώτην φοράν
ήδη είς τόν διορισμόν όιχτάτορος. Τοιούτος εξελέγη ό Τί-
τος Λάρχιος (506 π. Χ.), όστις υποσχεθείς είς τούς πλη-
βείους τήν θεραπείαν τοΰ κάκου ώδήγησε τόν 'Ρωμαϊκόν
στρατόν κατά τών έχθρών, πρός ους όμως δεν έπολέμησε
συνομολογήσας ένιαύσιον άνακωχήν. Τόν πόλεμον δέ βρα-
δύτερον έξηκολούθησεν ετερος δικτάτωρ ό ΑνΛος Ποσΐον-
μιος, όστις ένίκησε κατά κράτος τούς Λατίνους παρά τήν
λίμνην ιΡτ\γίλλι\γ· οί δέ Λατίνοι τότε ύπετάγησαν ορι-
στικώς είς τούς 'Ρωμαίους έπί ϊσοις δικαίοις. Ό Ταρκύ-
νιος άπολέσας έν τη μάχη ταύτη καί τό μόνον αυτοΰ
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στήριγμα, τόν γαμβρόν του Όκτάβιον, απεσύρθη άπελ-
πις είς Κύμην τής Καμ,πανίας παρά τον τύραννον αυτής
Άριστόδημον, ένθα άπέθανε μετ ' ολίγας ημέρας ένενη-
κοντούτης τήν ήλικίαν (495 π. Χ.)

Κατά τούς χρόνους τούτους μετηνάστευσεν είς 'Ρώμην
καί έπίσημός τις Σαβίνος καλούμενος "Ajîjcloç Kdavôtoç
μετά 5000 πελατών λαβών τα τοΰ πατρικίου δικαιώ-
ματα καί άφήσας άξιομνημόνευτον έν τή ιστορία ονομα
δια τήν μ,εγάλην άντίστασιν αυτού είς τάς τών πληβείων
αιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Έόωτερικαι διενέξεις
■μεταξύ πληβείων καί πατρικίων
^ιέχρι τιίς όυότάόεως τών Δεκάρχων.

Άφοΰ ελαβε πέρας ό πρός τούς Λατίνους πόλεμος, οί
πατρίκιοι άνέβαλλον πάντοτε μή θέλοντες να έκπλήρώ-
σωσι τα αιτήματα τών πληβείων διό καί νέους πολέμους
έπενόουν κατά τών Ούολούσκων, Σαβίνων και Άρούγκων.
'Αλλ' οί πληβείοι έπέμενον ίσχυρότερον, μέχρις ού ό ύπα-
τος "Αππως KJavchoç ρητώς ήρνήθη τήν έκπλήρωσιν αυ-
τών. 'Αλλ' εύτυχώς ό συνύπατος αύτοΰ ΙΙόπΛίος Σερον'ί-
Λίος ανέλαβε τήν ύπεράσπισιν τών πληβείων. Έκ τούτου
προέκυψεν αληθής στασις έν τή πόλει, ήν οί πατρίκιοι κα-
τέπαυσαν άποστείλαντες τόν Σερου'ίλιον είς τόν κατά τών
Ούολούσκων πόλεμον καί άνακουφίσαντες ολίγον τούς ό-
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φειλέτας. Άλλ' ή τελεία συνδιαλλαγή δεν επετεύχθη ούτε
δια τοΰ Mariov Οναλερίον, όστις έπί τούτω διωρίσθη δι-
κτάτωρ. Οί πληβείοι μετά το πέρας τοΰ πολέμου βλέ-
ποντες τήν έπίμονον άρνησιν τών πατρικίων καί θέλοντες
νά άποφύγωσιν άπαξ δια παντός τήν πλεονεξίαν καί τάς
καταπιέσεις αυτών, συνέλαβαν κατά νουν μέγα σχέδιον,
όπερ εύθυς εθεσαν είς ένέργειαν. Έκλέξαντες άρχηγόν τον
Λεύκων Σιχίγγιογ έξήλθον άπαντες έκ τής 'Ρώμης καί
κατέλαβον λόφον τινά κείμενον είς άπόστασιν 3000 βη-
μάτων από τής πόλεως, ον έκάλεσαν ίερογ ορος, όπου
ίπεχείρησαν να κτίσωσιν ιδίαν πόλιν τήν ΠΛηόειονποΛογ
(494 π. Χ.). Ή πράξις αύτη τοσούτον κατεθορύβησε
τούς πατρί'/ίους, ώστε παρευθύς άπέστειλαν προς αυτούς
πρεσβείαν, όπως πείστι αύτούςνα ίπανέλθωσιν έπί τή ύπο-
σχέσει ότι τα αιτήματα αυτών θα έκπληρωθώσιν. Άλλ'
οί πληβείοι *τοσάκις άπατηθέντες ούτε υπ' αυτής ούτε ύπό
τής δευτέρας πρεσβείας έπείσθησαν. Τέλος τρίτη πρε-
σβεία άποτελουμένη ύπό τών πρώην δικτατόρων Λαρχίου,
ΟύαΜρίον καί Μέγηγίον Άγρίππα κατώρθωσε τό πο-
θούμενον ιδία δια τής εύγλωτχίας τοΰ τελευταίου. Ούτος
διήγηθη πρός αυτούς τόν μΰθον, καθ' δν τα μέλη του σώ-
ματος έστασίασάν ποτε κατά τής κοιλίας και έπαυσαν έρ-
γαζόμενα, διότι έπαχύνετο μεγάλως έκ τών κόπων των
αύτη μηδόλως έργαζομένη. Άλλα ταχέως παρετήρησαν
ότι ό θάνατος τής κοιλίας επέφερε καί αύτών τών ιδίων
τόν θάνατον. Διό απεφάσισαν να έπαναλάβωσι τήν λει-
τουργίαν πεισθέντες ότι ή ύγεία καί ευρωστία τής κοιλίας
καθίστα καί αυτά εύρωστα καί ύγιά. Καίτοι δέ συγκα-
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τένευσαν να έπανέλθωσιν οί πληβείοι είς 'Ρώμην, έζήτη-
σαν όμως έγγυήσεις περί τής ταχείας έκπληρώσεως τών
αιτήσεων των. Καί δή άπελύθησαν μεν πάντες οί δια
χρέη δεσμευθέντες καί γενόμενοι δούλοι, απηλλάγησαν δε
τών χρεών οί πενέστατοι καί επέτυχον να ίδρυθή ιδιαιτέρα
άρχή, ήτις να μέριμνα περί τών συμφερόντων του δήμου.
Ούτως ίδρύθη ή Δημαρχία (tribunitia) το 493 π. Χ.
ήτις κατ'άρχας μεν περιελάμβανε δύο δημάρχους, είτα δε
πέντε καί βραδύτερον δέκα, τών όποιων τό πρόσωπον έ-
κηρύχθη έπί ποινή θανάτου ιερόν καί άπαραβίαστον. Ού-
τοι είχον τό· δικαίωμα παρακαθήμενοι είς τάς συνεδρίας
τής Συγκλήτου να άκυρώσι πάσαν άπόφασιν αύτής άντι-
κειμένην είς τα συμφέροντα τοΰ δήμου δια τής λέξεως
veto (= έναντιοΰμαι) καί να συγκαλώσιν ιδίας έκκλησίας
τής πληθύος καλουμένας φν2ετιχάς, αΐτινες έξέδιδον ίδι-
κάς των αποφάσεις, να έγκαλώσιν ένώπιον αιίτών καί να
καταδικάζωσι πάντα πολίτην καί αύτούς τούς ύπάτους
παρανομοΰντας καί παραβιάζοντας τόν ίερογ γόμογ (*).
Διό αί θύραι τής οικίας αύτών ήσαν νυκτός τε καί ήμέ-
ρας άνοικταί καί-δεν έπετρέπετο είς αύτούς ή αποδημία
εξω τής πόλεως κατά τό διάστημα τής αρχής των. Κατά
τό αυτό δε έτος έξελέγησαν καί δύο άγοραγόμοι, ώς βοη-
θοί τών δημάρχων, καθήκον εχοντες να έποπτεύωσι τάς
δημοσίας οίκοδομάς, τήν καθαριότητα, τάς τελετας κλπ.

'Επιτυχόντες οί πληβείοι έν μέρει ίδίας αρχής καί διευ-
θύνσεως, ήρξαντο συστηματικώτερον έπιδιώκοντες τήν ά-

(1) 'Ιερός νόμος έκλήθη δ νομοθετηθείς κατά την μετάστασιν
ϊΐ'ς Ίερδν δρος, καθ'δν τα δίκαια τής πληθύος εκηρυχθησαν tepd.
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ποκατάστασιν πλήρους ισοπολιτείας μετά τών πατρικίων
καί έξασκοΰντες τα νέα αύτών δικαιώματα. Καί δή πρώ-
τον έποιήσαντο χρήσιν τής ύπερτάτης αύτών δικαστικής
έξουσίας έπί τής δίκης τοΰ πατρικίου Γναίου Μαρχίου
τοΰ επονομαζομένου KopioJarov, διότι διέπρεψεν έν τή
αλώσει τής πόλεως τών Ούολούσκων ΚορωΛας. Ούτος
γενομένης σιτοδείας έν 'Ρώμη, ότε είσεκομίσθη σίτος ίκ
Σικελίας, έκίνησε πάντα λίθον όπως μή διανεμηθη σίτος
είς τούς πληβείους, ίνα ούτω λιμώττοντες άναγκασθώσι
να παραιτηθώσι τών προνομίων, άτινα απέκτησαν κατά
τήν είς ιερόν όρος μετάστασιν. Άλλ' οί δραστήριοι αύ-
τών δήμαρχοι έγκαλοΰσιν αύτόν ένώπιον τής φυλετικής
έκκλησίας ζητοΰντες τήν είς θάνατον καταδίκην, διότι πα-
ρεβίασε τον ίερόν νόμον. Καί προσήλθε μέν είς τήν έκ-
κλησίαν, ούχί όμως όπως άπολογηθή, άλλ'όπως χλευάση
καί δημάρχους καί έκκλησίαν. Παρά τάς παρακελεύσεις
καί τάς ,προτροπάς τών πατρικίων ή φυλετική έκκλησία
κατεδίκασε τόν Κοριολανόν είς έξορίαν μετριάσασα τήν
ποινήν τοΰ θανάτου ενεκα τών ύπηρεσιών, ας παρέσχεν είς
τήν πατρίδα. Πνέων τότε έκεΐνος έκδίκησιν μετέβη είς
"Arzior, πόλιν τών Ούολούσκω/, καί γενόμενος αρχηγός
αύτών έπήλθε κατά τής 'Ρώμης καί έπολιόρκησεν αύτήν
άφοΰ ύπέταζε πάσας αύτής τάς συμμάχους πόλεις. Οί
'Ρωμαίοι περιελθόντες είς τόν εσχατον κίνδυνον Ιπεμψαν
πρός τόν Κοριολανόν μίαν πρεσβείαν έκ συγκλητικών ό-
πως παρακαλέση αύτόν να λύση τήν πολιορκίαν τής Ιαυ-
τοΰ πατρίδος. Άλλ' έκείνος εμεινεν άκαμπτος. Τό αυτό
<τυνέβη καί εις δευτέραν πρεσβείαν άποτελουμένην έξ ίε-
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ρέων ένδεδυμένων χρυσούφάντους στολάς. Τότε ή μήτηρ
αύτοΰ Ούετουρία μετά τής συζύγου του Ούοάουμ,γίας καί
τών τέκνων καί άλλων έπισήμων 'Ρωμαίων δεσποίνων έν-
δεδυμένων πένθιμον στολήν έπορεύθησαν είς τό στρατό-
πεδον τών Ούολούσκων καί γονυκλινεϊς παρεκάλουν αύτόν
να λύση τήν πολιορκίαν. Τό θέαμα τοΰτο λίαν συγκινη-
τικών έκίνησεν είς δάκρυα καί οικτον καί αύτούς τούς
Ούολούσκους πολλφ μάλλον τόν Κοριολανόν, όστις άφθο-
να δάκρυα χέων Ιτρεξε πρός τήν μητέρα αύτοΰ καί έναγ-
καλιζόμενος αύτήν είπε* ocNcxâç, ώ μήζερ, γίχηγ ούχ
ενζυγή ονζε oavzfj ονζ εμοί' ζηγ μεν γαρ πατριό α σέσω-
χας, εμε άε τον εύοεβή και (ρΜΰζοργον υίον άποΛώ2ε-
xaçy>. Είτα διέλυσε τήν πολιορκίαν καί συνωμολόγησεν
είρήνην, καθ' ήν οί Ούολοΰσκοι διεφύλαξαν πάσας τάς
κατακτηθείσας πόλεις, αύτός δε άπήλθεν είς Άντιον έν-
θα έτελεύτησεν έν βαθεΐ γήρατι τιμώμενος ύπό τών Ούο-
λούσκων, ή, ώς άλλοι λέγουσι, φονευθείς υπ* αύτών.

Μετ' ολίγον νέα ερις έξερράγη μεταξύ τών δύο τάξεων
έπί τή προτάσει τοΰ έκ τών πατρικίων Σπορίου Κασσίου
όπως πάσαι αί δημόσιαι γαΐαι, αί περιελθοΰσαι είς τήν
κυριότητα τής 'Ρώμης δια κατακτήσεων καί ύπό πατρι-
κίων πρώτον μεν έκμισθούμεναι είτα δε τέλεον ιδιοποιού-
μεναι, διανεμηθώσι καί είς πληβείους έπί μισθώματι. Ό
νόμος ούτος υπήρξεν ό πρώτος τών χΑηρουχιχών λεγο-
μένων νόμων, οίίτινες πολλάκις εμελλον να προταθώσιν
έν τω μέλλοντι άλλ ' άείποτε να άναβληθώσιν. Έν τή προ-
κειμένη περιστάσει οί πατρίκιοι άποκρύψαντες τήν όργήν
αύτών ύπεσχέθησαν να παραχωρήσωσι μέρος τών γαιών,
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κατεδίκασαν όμως τον Κάσσιον είς θάνατον ώς έπιζη-
τοΰντα δήθεν δια τής εύνοιας τοΰ πλήθους τήν τυραννίδα
καί επομένως ώς Ινοχον έσχάτης προδοσίας (486 π. Χ.).
Μετά τον θάνατον αύτοΰ οί πατρίκιοι ήγουμένου τοΰ οί-
κου τών Φαβίωγ δια ραδιουργιών καί δια πολέμων άνέ-
βαλλον να έκτελέσωσι τα ύποσχεθέντα.

Άπο τής έποχής ταύτης καί εξής ό οίκος τών Φαβίων
πρωταγωνιστεί έν 'Ρώμη έφ' ικανά ετη αρχηγός γενό-
μενος τής τών πατρικίων μερίδος* έπί επτά κατά συνέ-
χειαν ετη ό έτερος τών ύπατων ήν πάντοτε έκ τοΰ οϊκου
τών Φαβίων. "Ινα δέ άπασχολώσι τον δήμον, έπενόησαν
τούς έξωτερικούς κινδύνους, ους έπρεπε πάση θυσία να ά-
ποσοβήσωσιν. Οί πληβείοι όμως έννοήσαντες τέλος τήν
άπάτην ήρνοΰντο πάλιν να έκστρατεύωσιν* εν τινι δέ
μάχη κατά τών Αίκούων εκουσίως τραπέντες είς φυγήν
έγένοντο παραίτιοι τοΰ φόνου τοΰ ύπατου Καίΰωνος Φα-
άίον, οί δέ δήμαρχοι κατήγγειλαν τούς Φαβίους έπί δο-
λιότητι. Τότε εκλέγεται ύπατος ό Μάρκος Φάβως, όστις
παραδόξως μεταβαλών τάς πρώην αύτοΰ αρχάς ζητεί έ-
πιμόνως παρά τής Συγκλήτου τήν έπικύρωσιν τοΰ κλη-
ρουχικοΰ νόμου τοΰ Κασσίου" τοΰτον δέ ήκολούθησε καί
άπας ό οίκος τών Φαβίων. Άλλα δια τής μεταστάσεως
ταύτης οί Φάβιοι επέσυραν καθ' εαυτών τό μίσος καί τήν
περιφρόνησιν τών πατρικίων, οίτινες κατηγόρησαν αύτούς
έπί έσχάτη προδοσία καί άποστασίι^. Περιελθόντες όθεν
ούτοι είς διλημματικήν θέσιν ή να άναλάβωσι δηλ. τήν
άρχηγίαν τών πληβείων καί να άπαιτήσωσΐ τήν έπιψή-
φισιν τοΰ κληρουχικοΰ νόμου, ή να έγκαταλιπωσι τήν πο
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λιτικήν σκηνήν φεύγοντες έκ 'Ρώμης, προετίμησαν το
δεύτερον γενναιοφρόνως, ίνα μή γένωνται παραίτιοι ταρα-
χών καί έρίδων. Ούτω λοιπόν εις 306 συμποσούμενοι,
πλήν ένος νεωτάτου τήν ήλικίαν, μετηνάστευσαν είς Κρε-
μεραγ, βράχον μίαν ώραν άπέχοντα τής 'Ρώμης (478
π. Χ.), οπόθεν μετά δύο ετη μόνοι μετά 4000 πελατών
άναλαβόντες τόν κατά τών Ούηεντανών πόλεμον ύπερ
τών 'Ρωμαίων καί περιπεσόντες είς δυσχωρίας κατεσφά- '
γησαν άπαντες, ένω κάλλιστα ήδύνατο ό τότε ύπατεύων
Τίτος Μεγηγιος να βοηθήση αύτούς. Έπί τω θανάτψ
αύτών έκηρύχθη έν 'Ρώμη δημόσιον πένθος, τήν δε ήμέ-
ραν τοΰ θανάτου αύτών κατέταξαν είς τάς άποφράδας.

Έκ τής γενικής ταύτης θλίψεως ώφέλούμενος ό δή-
μαρχος Γγαΐος Γεγούχιος εγκαλεί ένώπιον τής φυλετικής
έκκλησίας τούς πρώην υπάτους ώς έναντιωθέντας εις την
έπιψήφισιν τοΰ κληρουχικοΰ νόμου. Άλλ' ό έπισυμβας έν
τω μεταξύ θάνατος αύτοΰ έματαίωσε τοΰτο, ή δε πλη-
θύς έκ πολιτικής συνέσεως δεν έζήτησεν άνακρίσεις έπί
τοΰ φόνου τούτου. Τήν ύποχώρησιν όμως ταύτην μικρο-
ψυχίαν τών πληβείων θεωρήσαντες οί πατρίκιοι έγένοντο
ύπεροπτικώτεροι, μέχρις ού έκλεγείς δήμαρχος ό ΠόκΛιος
ΒαΛέρωγ (472 π. Χ.) έπρότεινε καί έπέτυχε τήν έπιψή-
φισιν δύο νόμων παρά τήν μεγάλην άντίστασιν τών πα-
τρικίων καί ιδίως τοΰ Άππίου Κλαυδίου, όστις δια τοΰ-
το έπωνομάσθη δήμιος τών πληβείων καί όστις ήτο υίδς
τοΰ Άππίου Κλαυδίου, ον εϊδομεν κατά τήν είς ίερον δρος
μετάστασιν τών πληβείων (σελ. 42). ΤΗσαν δε οί νόμοι
ούτοι α ) οί δήμαρχοι να έκλέγωνται άπο τοΰδε ύπό τών
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φυλετικών έκκλησιών καί β') αί φυλετικαί έκκλησίαι να
συγκαλώνται ύπό τών δημάρχων κατά βούλησιν καί να
έκδίδωσιν ίδιας αποφάσεις περί πάσης κοινής υποθέσεως.

Άφου ήδη ή πληθύς απέκτησε δια τών ανωτέρω νό-
μων τόν χαρακτήρα πολιτικού σώματος ανεξαρτήτου, έζή-
τησε δια τοΰ δημάρχου Γαΐου TeperzUcov "Αρσα (462
π. Χ.) τήν σύνταξιν κώδικος νόμων κοινών είς άμφοτέρας
τάς μερίδας, ινα περιστέλληται ή άνέκκλητος -δικαστική
έξουσία τών ύπατων, τήν άρσιν δε τής απαγορεύσεως τής
μεταξύ πληβείων καί πατρικίων έπιγαμίας. Άλλα μεγί-
στην άντίστασιν κατά τής προτάσεως ταύτης εδειξαν οί
πατρίκιοι πρωτοστατούντος τοΰ Καίσωγος Koïrzœv υίοΰ
τοΰ μετέπειτα δικτάτωρος Kotrzov Κιγκιγγάτον. Ό
νεαρός ούτος πατρίκιος πολλάκις μετά τών εταίρων του
έτάραττε τάς συνόδους τής πληθύος καί άνθίστατο είς
τήν έπιψήφισιν τών νόμων τούτων. Διό εισάγεται ύπό
τών δημάρχων είς δίκην, ώς παραβάτης τοΰ ιερού νόμου,
καί καταδικάζεται είς βαρύτατον πρόστιμον, οπερ ήναγ-
κάσθη να πληρώσγι έ πατήρ πωλήσας άπασαν τήν πε-
ριουσίαν πλήν ενός άγροΰ, ον ήναγκάσθη νά καλλιεργή 5
ϊδιος. Ό υιός του πρό τής έκδόσεως τής καθ' έαυτοΰ ά-
ποφάσεως εφυγεν έκ 'Ρώμης, καί συνεννοηθείς μετά τοΰ
Σαβίνου Έοάωη'ον καί 4000 εταίρων καταλαμβάνει έν
καιρώ νυκτός τό Καπιτώλιον. Κληθείς δε δικτάτωρ ό πα-
τήρ αύτοΰ έδίωξεν έκεϊθεν τόν Έρδώνιον καί άποκατα-
στήσας τήν ήσυχίαν έπανήλθεν είς τόν άγρόν του. Άλλα
νέα ποοσβολή τών Αίχούωκ, οΐτινες περιέκλεισαν τόν 'Ρω-
μαϊκόν στρατόν είς στενοπορίας, έξ ού τα μέγιστα έκινδύ-
( 'Ρωμαϊκή Ίότορτα) 4
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νευον, ήνάγκασε τους 'Ρωμαίους να καταφύγωσι πάλιν είς
τήν έμπειρίαν τοϋ Κιγκιννάτου. Μετά λύπης έκεϊνός κα-
τέλυε τον φίλτατον αύτω άγρόν, ίνα ένδυθή τήν δικτα-
τωρικήν τήβεννον, έκφράσας είς τήν σύζυγόν του τήν λύ-
πην, ότι το ετος εκείνο ό αγρός θα εμενεν άγεώργητος.
Καλέσας δε τότε ό Κιγκιννατος έπί τα όπλα πάντας τούς
δυναμένους να όπλοφορώσιν ώδήγησεν αύτούς κατά τών
Αίκούων, οίτινες προσβληθέντες τότε έκ δύο μερών ήναγ-
κάσθησαν να παραδοθώσι και να διέλθωσιν ύπό τόν ζυγόν
είς σημεϊον ύποταγής. Μετά τό πέρας τής αρχής του ό
Κιγκιννάτος έπανήλθεν εις τό άγροτικόν ένδιαίτημά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Τά κατά τήν Δεκαοχίαν
μέχρι της πλήρους ισοπολιτείας
μεταξύ πατρικίων και πληβείων.

Μετά τήν κατάπαυσιν τών ανωτέρω εκτεθέντων πολέ-
μων οί πατρίκιοι έπί δεκαετίαν ολόκληρον άνθίσταντο εις
τήν έπιψήφισιν τής προτάσεως του Τερεντιλλίου Άρσα.
Έπί τέλους όμως ήναγκάσθησαν να ύποκύψωσιν εις τήν
έπιμονήν τών δημάρχων μόνον ώς προς τήν σύνταξιν νό-
μων κοινών είς άμφοτέρας τάς τάξεις. Έκλέγουσι λοιπόν
καί άποστέλλουσιν είς 'Αθήνας καί τήν μεγάλην 'Ελλάδα
τρεις άνδρας (454 π. Χ.), όπως μελετήσωσι τό πολίτευμα
αύτών "Οτε δέ μετά δύο έτη έπανήλθον, εξελέγησαν δέκα
άνδρες όνομασθέντες Αέχαρχοι, ών προίστατο ό Άππιος
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Κλαύδιος, προς σύνταξιν τών νόμων. Τούτους κατέκτησαν
καί άπολύτους άρχοντας έν 'Ρώμη καταργηθεισών πασών
τών λοιπών άρχών, ίνα μή αύται φέρωσι προσκόμματα εις
τήν σύνταξιν τών νόμων. Ή αρχή αύτών ώοίσθη ενιαύ-
σιος. Παρελθόντος όμως τού έτους, έτειδή άκόμη ή νομο-
θεσία άπασα δεν είχε συμ,πληρωθή, ένεκρίθη όπως έκλε-
γώσιν άλλοι δεκαρχοι προϊσταμ-ένου πάλιν τοΰ Άππίου
Κλαυδίου μετά τής αυτής ώς καί τό παρελθόν ετος εξου-
σίας. Συμπληρώσαντες ούτοι τήν νομοθεσίαν έν έγραψαν ά-
πασαν έπί 12 πινάκων, οίτινες φέρουσιν έν τή ιστορία τό
όνομα δωδεχάίh.hoç. Κατ' αύτήν αί μεν φυλετικαί έκκλη-
σίαι ήσαν τό κυρίως νομοθετικόν σώμα τής 'Ρώμης, έκλέ-
γουσαι καί τούς δημάρχους, άγορανόμους καί πάσας τάς
δευτερευο-ύσας αρχάς, αί .δε λοχίτιδες άπεφάσιζον περί πο-
λέμου καί ειρήνης καί τών κεφαλικών υποθέσεων, έκλέγου-
σαι άμα τούς υπάτους καί τάς ανωτέρας άρχάς, αί δε
φρατρικα: Ιπεκύρουν μ,όνον τα ψηφίσματατών λοιπών εκ-
κλησιών, όπερ βραδύτερον κατήντησεν άπλοΰς τύπος. Τέ-
λος ή Σύγκλητος διετήρησε τήν προτέραν αύτής ίσχύν καί
τάξιν. Άπηγορεύθη δέ καί πάλιν ρητώς ή μεταξύ πατρι-
κίων καί πληβείων έπιγαμία.

Ή αρχή αύτη τών Δεκάρχων ένω τό πρώτον ετος
επολιτεύθη άριστα, τό δεύτερον παρεξετράπη είς πλεί-
στα·: παρανομίας καί βιαιοπραγίας, αιτινες προύκάλεσαν
τήν μ.ήνιν τών πολιτών καί μάλιστα τών πληβείων. "Ε-
καστος αύτών ένεφανίζετο είς τήν άγοραν ακολουθούμενος
ύπό 12 ραβδούχων, οΐτινες έν τή δέσμη τών ράβδων ε-
φερον καί τό φοβερόν εκείνο σημεΐον τής υπέρτατης Ιξου-
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σίας, τον πέλεκυν, ον άλλοτε έν τή καταλύσει τής βασι-
λείας είχεν άπαγορεύση δια νόμου ό Ποπλικόλας. Ληξά-
σης δε τής άρχής αύτών δεν ηθέλησαν να παραιτηθώσιν,
άλλ' έξηκολούθησαν παρανόμως άρχοντες καί παρανομούν-
τες, εως ού ή μιαρα διαγωγή τοΰ Άππίου Κλαυδίου έπή-
νεγκε την κατάλυσιν αύτών. 'Ενώ οί λοιποί δέκαρχοι ήσαν
έν έκστρατεία πολεμουντες τούς προσβαλόντας τήν 'Ρωμαϊ-
κην χώραν Αίκανούς καί Σαβίνους, ό Άππιος μένων έν
'Ρώμη ηθέλησε να γείνη δια τής βίας κάτοχος δεκαεξαέ-
τιδος κόρης πληβείας ονόματι Βιργινίας, θυγατρος τοΰ έ-
κατοντάρχου Βιργινίου καί μνηστής τοΰ πρώην δημάρχου
Ίκιλίου. Προς τοΰτο επεισε τόν Κ.Ιώόιον, ενα τών πελα-
τών του, ίνα κήρυξη ότι αύτη ήτο θυγάτηρ δούλου τινός
αύτοΰ καί να άπαιτήση αύτήν δικαστικώς. Ό Κλώδιος
πιστός είς τάς προσταγας τοΰ πάτρωνός του ένάγει τήν
κόρην ενώπιον τοΰ Άππίου, όστις καί αποδίδει ταύτην
είς αύτόν. Άλλ' έκ τών φωνών αύτής τε καί τοΰ μνηστή-
ρος καί τών λοιπών συγγενών διαμαρτυρομένων κατά τής
άρπαγής καί άποδεικνυόντων τήν γνησίαν καταγωγήν τής
κόρης, ό Άππιος φοβηθείς άνέβαλε τήν δίκην μ.έχρι τής έκ
τοΰ στρατοπεδίου έπανόδου τοΰ Βιργινίου. Κατά τήν ό-
ρισθεϊσαν δικάσιμον ήμέραν προσήλθεν ό πατήρ μετά τής
κόρης, άλλ' ούδε είς τάς άπο δείξ εις τούτου έπείσθη ό Άπ-
πιος' όθεν διέταξε τούς ραβδούχους να άπαγάγωσι τήν
κόρην. Τότε ό πατήρ βλέπων κυνδυνεύουσαν τήν τιμήν
της θυγατρός καί τοΰ οί'κου του προσποιείται ότι πείθεται
καί παρακαλεί τόν Άππιον, όπως έπιτρέψη αύτω να άσπα-
σΒη δια τελευταίαν φοράν τήν θυγατέρα του. Άρπάσας δε
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μάχαιράν τινα βυθίζει αυτήν είς το στήθος τής θυγατρός
του καί απειλών ότι θα φονεύση πάντα, όστις ήθελε πλη-
σιάση, τρέχει ώς μαινόμενος δια τής άγορας, πορεύεται εις
τό στρατόπεδον καί αυτόθι δια τών δακρύων τοσούτον
συγκινεί το πλήθος, ώστε άρπάσας τα όπλα ερχεται είς
'Ρώμην καί μετά τών γυναικών καί παίδων άποχωρεί τό
δεύτερον ήδη πάλιν είς τό ιερόν όρος (449 π. Χ.) απαιτούν
τήν κατάλυσιν τής δεκαρχίας καί ^τήν άνασύστασιν τής
Δημαρχίας καί ύπατείας." Εντρομοι οί πατρίκιοι συνήνε-
σαν άκοντες είς τάς άπαιτήσεις τής πληθύος, καί ούτως α-
φού κατελύθησαν οί Δέκαρχοι, έξελέγησαν δε ύπατοι
ό Λεύκιος Ούαλέριος καί Μάρκος 'Οράτιος καί δέκα δή-
μαρχοι, άποκατέστη ή τάξιζ καί έκηρύχβη αμνηστία.
Άλλ' όμως οί δέκαρχοι δεν ήδυνήθησαν να σωθώσιν έκ
τής οργής τού πλήθους, διότι ό μεν "Αππιος Κλαύδιος δι-
κασθείς καί φυλακισθείς έγένετο έν τή φυλακή αύτόχειρ, οί
δέ λοιποί έξωρίσθησαν.

'Αποκτήσαντες ήδη οί πληβείοι τα στηρίγματα τής
εαυτών τάξεως, τούς Δημάρχους, ήρξαντο πάλιν έπιδιώ-
κοντες τήν πλήρη αύτών ίσοπολιτείαν προς τούς πατρι-
κίους. Καί δή δια τοΰ δημάρχου Κανουληίου έπανέλαβον
τήν αϊτησιν όπως άρθή ή άπαγόρευσις τής μεταξύ πλη-
βείων καί πατρικίων έπιγαμίας καί άπήτησαν όπως είς
τό εξής ό έτερος τών υπάτων ή πληβείος. Καί τό μεν
πρώτον αίτημα έπεψηφίσθη (445 π. Χ.), άλλ' είς τήν
έπιψήφισιν τοΰ δευτέρου, όπερ καιρίαν πληγήν ήθελε κα-
τενέγκτ) είς τά δικαιώμ,ατα τών πατρικίων, πάση δυνά-
μει ούτοι άντέστησαν. Προβλέποντες όμως ότι καί είς
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τούτο βραδύτερον θα ένέδιδον, συνήνεσαν είς τήν έκλογήν
τριών γι.Ιιάρχων, οΐτινες βραδύτερον (405) έγένοντο εξ,
έχόντων ύπατικήν έςουσίαν, ών οί ήμίσεις ήσαν πληβείοι.
Ώς άντισήκωμα δέ τούτου οί πατρίκιοι έπέτυχον τήν
έκλογήν δύο τιμητών έκ μόνης τής τάξεώς των (443 π.
Χ.), ών ή άρχή διήρκει κατ' άρχάς έπί πενταετίαν είτα,
δέ έπί δεκαοκτώ μήνας. Το έργον αύτών, πρότερον εις
τούς υπάτους άνατεθειμένον, ήτο ή τίμησις (ceOSUrf) τής
περιουσίας τών πολιτών γιγνομένη κατά πενταετίαν προς
κατάταςιν εκάστου είς τόν άνάλογον λόχον, ή φοροθεσία,
ή έπιτήρησις καί ένοικίασις τών δημοσίων κτημάτων ώς
καί ή διαχείρισις αύτών. Άναλαβοντες δέ καί τήν έπι-
τήρησιν τών ηθών ήδύναντο να τιμωρήσωσι πάντα πολί-
την καί αύτούς ετι τού; συγκλητικούς ενεκεν έπιληψίμου
■διαγωγής μεταγράφοντες αύτούς είς κατώτερον λόχον ή
έξαλείφοντες έκ τοΰ καταλόγου τών βουλευτών. Άλλα
καί ενταύθα οί πληβείοι κατώρθωσαν τό έπόμενον ετος ό
ετερος τών τιμητών να ήναι πληβείος καί ετι βραδύτε-
ρον (131 π. Χ.) αμφότεροι πληβείοι. 'Ωσαύτως έπέτυχον
καί είς τό αξίωμα τών Ταμιών όπως άνακηρυχθώσιν έ-
κλέξιμοι καί οί πληβείοι. Ούτοι δέ οντες κατ' άρχάς δύο
(421 π. Χ.) μετά πάροδον ικανών έτών άνεβιβάσθησαν
είς 40 καί καθήκον είχον όπως προς τω εργω τής Τα-
μιείας έκποιώσι καί τάς έκ τοΰ πολέμου λείας καί άντι-
προσωπεύωσι τήν βουλήν παρά τοϊς ξένοις πρεσβευταΐς.

Άλλα μέχρι τής εποχής έκείνης καθ' ήν οί πληβείοι
τήν πλήρη αύτών πρός τούς πατρικίους ίσοπολιτείαν έπέ-
τυχον, έμεσολάβησαν πόλεμοι, καθ' ους οί 'Ρωμαίοι, καί-
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τοι έπεδείξαντο ίκανήν άνδρείαν, διεκινδύνευσαν καί αύτήν
τήν ύπαρξιν αύτών. Καί πρώτον μεν έπολέμησαν προς
τούς Αίκανούς καί Σαβίνους, είτα δέ πρός τούς Ούηεντα-
νούς. Ή πρωτεύουσα τών τελευταίων κειμένη έπί τής α-
ριστεράς όχθης τοΰ Τιβέρεως ήτο όχυρωτάτη, ή δέ πο-
λιορκία αύτής διήρκεσε δέκα ετη μετά περιπετειών όμοιων
πρός τάς τής πολιορκίας τής Τροίας. Καί ένταΰθα, ώς έν
Τροί?, ό διορισθείς δικτάτωρ ΊΜάρχος Φονριος Κάμί22ος
ώς άλλος πολύμητις 'Οδυσσεύς ούχί δια δουρείου ίππου
άλλα δι' ύπονόμου άγούσης μέχρι τοΰ ναού τής "Ηρας
έν τή πόλει εισήλθε καί έγένετο αύτής κύριος (396 π. Χ.).
'Επειδή όμως είσήλθεν είς 'Ρώμην μετά τήν νίκην έν
θριάμβω καθήμενος έφ' άρματος συρομένου ύπό τεσσάρων
ίππων λευκών, ήτις τιμή μόνω τω Διί καί τω Ήλίω ά-
πενέμετο, κατηγορήθη δέ καί διότι έσφετερίσθη μέγα μέ-
ρος τής πλουσιωτάτης λείας τών Ούηίων, κατεδικάσθη
είς έξοοίαν. Φεύγων δ' έκ τής πόλεως ηύχήθη τείνας τάς
χείρας πρός τό Καπιτώλιον όπως ταχέως οί 'Ρωμαίοι ά-
ναγκασθώσι νά άνακαλέσωσιν αύτόν, άντιθέτως όλως πρός
τόν 'Αθήναιον Άριστείδην.

Και τωόντι μετ' ού πολύ (390 π. Χ.) ή σωτηρία τής
'Ρώμης έξηρτήθη έξ αύτοΰ. Διότι οί ολίγον πρό τής έ-
ποχής ταύτης είσελθόντες είς τήν άνω Ίταλίαν Ταΐάται
καί έγκαταστάντες έν τή κοιλάόι τοΰ Πάδου είς τήν άπ'
αύτών κληθεΐσαν εντεύθεν ιών "Α.Ιπεων ΓαΛατίαν έπι-
δραμόντες τήν Τυρρηνίαν έπολιόρκησαν τήν πρωτεύουσαν
αύτής ΚΛούσιον (390 π. Χ.), εχοντες έπί κεφαλής τόν
Βρέννον (ούτως έκαλοΰντο οί ήγεμόνες τών Γαλατών).
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Οί 'Ρωμαίοι, ών τήν προστασίαν έζήτησαν έν τή περι-
στάσει ταύτη οί Τυρρηνοί, άπέστειλαν τρεις άνδρας έκ
τοΰ οίκου τών Φαβίων, όπως μεσιτεύσωσι παρά τοις Γα-
λάταις ύπέρ τών Τυρρηνών. Μή δυνηθέντες ούτοι voc
κάμψωσι τούς βαρβάρους ού μόνον δεν άπήλθον έκ. τοΰ
Κλουσίου, άλλα καί τήν άρχηγίαν του στρατού τών Τυρ-
ρηνών άνέλαβον, εις τινα δε εξοδον εις τών Φαβίων ίδιοχ
χειρί έφόνευσεν ενα τών ήγεμόνων τοΰ Γαλατικού στρα-
τού. Τότε οί Γαλάται μή είσακουσθέντες ύπό τών 'Ρω-
μαίων όπως δοθή αύτοΐς ίκανοποίησις διά τούτο, εστρεψαν -
τά όπλα κατ' αύτών καί συνάψαντες μάχην παρά τόν
χείμαρρον 3Α22tar τή 18 'Ιουλίου 380 π. Χ. ένίκησαν
αύτούς κατά κράτος. Οί 'Ρωμαίοι έσπευσαν νά σω-
θώσιν εις τα παρακείμ,ενα χωρία έγκαταλιπόντες τήν
'Ρώμην ερμαιον τών Γαλατών" μόνον δε μάχιμοι
τίνες ύπό τον Mdpxor Mà22cor έκλείσθησαν εν τω
Καπιτωλίω, ετεροι δέ τίνες γέροντες περί τούς 80 ν
ένδυθέντες τάς χρυσοϋφάντους αύτών στολάς έκάθησαν
έν τή άγορ£ φέροντες σκήπτρα καί επιθυμούντες νά
άποθάνωσιν ενδοξον θάνατον. Τήν ήμέραν έκείνην
τής νίκης, ήτις εκτοτε αποφράς θεωρούμενη παρά
τοις 'Ρωμαίοις εφερε τό όνομα y A22iàç έν τω 'Ρωμαϊκω
ήμερολογίω, οί Γαλάται διήλθον τρυφώντες καί απολαμ-
βάνοντες τούς καρπούς τής νίκης των. Τήν δε έπιουσαν
έπλησίασαν είς τήν πόλιν καί ήπόρησαν βλέποντες αύτήν
άφύλακτον καί τάς πύλας άνοικτάς* διό έφοβήθησαν ένέ-
δραν τινά. Άλλά τολμηρότεροι τίνες είσελθόντες είς τήν
πόλιν ιίδον έν τή άγορα καθήμενους τούς γηραιούς εκεί-



Οϊ Γαλάταχ πνρπολοϋντες τήν 'Ρώμην 57

νους πατρικίους, ους κατ' αρχάς ύπέλαβον ώς υπερφυσικά
οντα, καί τις έξ αύτών έτόλμησε να έγγίση το γένειον ένος
εξ αύτών, του Παπιρίον. Άλλ' ή βέβηλος αύτη πράξις
τοΰ Γαλάτου έπήνεγκε τον θάνατον μεν αύτοΰ πληγέντος
είς τήν κεφαλήν ύπό τοΰ Παπιρίου δια τοΰ σκήπτρου, τήν
τήν σφαγήν δε πάντων τών γερόντων καί εύθύς κατόπιν
τήν λεηλασίαν καί τήν πυρπόλησιν τής πόλεως, ότε καί
πάντα τα ιστορικά μνημεία τής 'Ρώμης έγένοντο παρα-
νάλωμα τού πυρός* μόνον το Καπιτώλιον άντέστη έπί
εξ μήνας έτι. Έν τω μεταξύ όμως τούτω οί είς τα παρα-
κείμενα χωρία φυγόντες 'Ρωμαίοι άναγορεύουσι δικτάτω-
ρα τον Kàjii.iJor, όπως όδηγήαη αύτούς κατά τών Γα-
λατών. Άλλ' ούτος δεν έδέχετο πριν ή ό διορισμός αύτοΰ
τύχη τής κυρώσεως τής Συγκλήτου καί άνακτήση τα δια
τής εξορίας άπολεσθέντα πολιτικά δικαιώματα. Τότε ό
τολμηρός νεανίας Κομίηος λαθών τούς Γαλάτας άνέβη
έκ τής Ταρπηίας πέτρας είς τό Καπιτώλιον καί ελαβε τήν
προσήκουσαν έπικύρωσιν. Τα ίχνη τούτου ίδόντες τήν έ-
πιούσαν οί Γαλάται έπεχείρησαν έν καιρώ νυκτός τήν ά-
νάβασιν και θα έπετύγχανον άφεύκτως, έαν μή οί ίεροί
χήνες τής "Ηρας δια τών φωνών αύτών έξήγειρον τόν Μάρ-
κον Μάλλιον, όστις σπεύσας έκρήμνισε(1) κατά τής πέτρας
τούς πρώτους άναβάντας Γαλάτας. 'Επειδή όμως αί ζωο-
τροφίαι' τών έν τω Καπιτωλίω είχον έκλειψη, ό δέ Κά-
μιλλος δέν έφαίνετο, άπεφάσισαν να συνθηκολογήσωσιν,
έπί τω όρω να "άναχωρήσωσιν έκ τής-'Ρώμης οί Γαλά-

(1) "Εκτοτε ό Μάλλιος εφερε τό επώνυμον Καπιτωλΐνος.
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ται λαβόντες χιλίας λίτρας χρυσού (=250 όκ. περίπου).
Κατά τήν ζύγισιν λέγουσιν ότι, έπειδή παρεπονουντο
οί Ρωμαίοι δια τήν πονηρίαν τών Γαλατών, δ Βρέννος
έθηκεν είς τήν πλάστιγγα καί το ξίφος αύτου μετά του
ζωστήρος έπιλέγων : (ϋ'Οόύνη τ οίς ήττημένοις'Λ. Άλλ' έν
τω μεταξύ έπιφανείς ό Κάμιλλος καί ειπών ότι. δια του
σιδήρου μόνου οί 'Ρωμαίοι θέλουσι να λυτρωθώσιν, έπέ-
πεσε κατά τών Γαλατών καί διεσκόρπισεν αύτούς.

Τήν πυρποληθεϊσαν αύτών πατρίδα Ά 'Ρωμ.αΐοι ηθέ-
λησαν να έγκαταλείψωσι καί να διασκορπισθώσιν είς τάς
παρακειμένας χώρας Άλλ' ό Κάμιλλος δημηγορήσας προς
τό πλήθος και παοαστήσας τό μέγεθος τής ταπεινώσεως
καί τοΰ αίσχους έαν ήθελον άπομακρυνθή τών ίστορικών
καί θρησκευτικών αύτών αναμνήσεων καί παραδόσεων,
κατέπεισεν αύτούς" είς διάστημα δε ενός έτους έκτίσθη
πάλιν ή 'Ρώμη άλλ' άνευ ρυθμού καί κάλλους. Ό δε
Κάμιλλος δια τούτο δεύτερος οικιστής τής 'Ρώμης μετά
τόν 'Ρωμύλον ώνομάσθη.

"Ενεκα τών δαπανών, είς άς ύπεβλήθησαν οί πολϊται
δια τήν άνοικοδόμησιν τής πόλεως, καί ενεκα τών συνεχών
^πολέμων πάλιν ύπέπεσον είς βαρύτατα χρέη, δια τήν ά-
πότισιν τών οποίων βαρέως ύπό τών πατρικίων κατεδυ-
ναστεύοντο. Έν τή περιστάσει ταύτη ό Μάλλιος ό Κα-
πιτωλΐνος υπέρ τούς τετρακοσίους όφειλέτας άπήλλαξε τών
χρεών, πληρώσας αύτά έξ ιδίων, καί ετερα δάνεια είς πολ-
λούς άτόκως εδωκεν. Έπειδή δε ενεκα τής αύξανούσης
δια τούτο δημοτικότητός του οί πατρίκιοι έφοβήθησαν
μή καταλάβη τήν ύπερτάτην άρχήν, κατηγόρησαν αύτόν
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ώς έπιδιώκοντα τήν τυραννίδα, καί μόλις έσώθη έπιδείξας
είς τούς βουλευτάς το Καπιτώλιον, όπερ έσωσε, καί τούς
στεφάνους καί τάς πληγάς, ας έν τοις πολέμοις ύπερ τής
πατρίδος έλαβεν. Ή έπί τή αθωώσει του όμως χαρά ύ-
πήρξεν έφήμερος* διότι πάλιν οί πατρίκιοι έπί τινι προ-
φάσει ενήγαγον ^ύτόν είς δίκην καί κατηγορούν έπί τυ-
ραννίδι. Άλλα τήν φοράν αύτήν ή έκκλησία συνήλθεν είς
τόπον, όθεν δεν έφαίνετο τό Καπιτώλιον, καί καταδίκασεν
αύτόν είς θάνατον έπί έσχατη προδοσία. Διό κατε/.ρημνί-
σθη άπό τής Ταρπηίας πέτρας,.άπό τής οποίας αύτός είχε
κατακρημνίση τούς άναρριχηθέντας Γαλάτας (383 π. Χ.)

Το έργον όμως του Μαλλίου άνελαβον να συνεχίσωσι
μετά τινα ετη ("377 π. χ.) δύο άξιόλογοι δήμαρχοι, ό
Γάϊος Λικίνιος ΣτόΛων καί ό Λεύκιος Σέξτιος Λατέριος.Ου-
τοι ύπεβαλον πάλιν τήν πρό πολλού γενομένην πρότασιν
όπως ό ετερος τών υπάτων έκλέγηται έκ τής τάξεως τών
πληβείων, καταργηθή δε ή άρχή τών ύπατικών χιλιάρ-
χων. "Ινα δε άναγκάσωσι τούς πατρικίους είς τήν έπι-
ψήφισιν ταύτης, συνώδευσαν αύτήν καί διά δύο άλλων προ-
τάσεων: α') ούδεις 'Ρωμαίος πολίτης νά κατέχη πλείονα
τών 500 πλέθρων δημοσίας γης, καί ή επικαρπία τών δη-
μοσίων γαιών νά έπιτρέπηται είς πάνταπολίτήν. β') "Οσα
χρήματα έπληρώθησαν έως τότε ώ; τόκοι τώνδανείων, νά
άφαιρεθώσιν άπό του κεφαλαίου, τό δε ύπόλοιπον χρέος
νά πληρωθή εντός τριετίας είς ισας δόσεις. Άλλ' οί πα-
τρίκιοι λυσσωδώς έπολέμησαν τάς προτάσεις ταύτας έχον-
τες συνεργούς καί τούς επίλοιπους οκτώ δημάρχους. Οί
δύο όμως εκείνοι ύπερασπισταί τών δικαίών τής πληθύος
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άκαμπτοι μένοντες ού μόνον κατώρθωσαν έπί τέσσαρα
συνεχώς ετη να έμποδίσωσι τήν έκλογήν τών υπάτων ή
ύπατικών χιλιάρχων, άλλα καί έπί δεκαεπταετίαν όλό-
κληρον αύτοί μόνοι κατ' έπανάληψιν έξελέγοντο δήμαρ-
χοι. Μάτην οί πατρίκιοι προέβησαν είς τήν έκλογήν του
Καμίλλου ώς δικτάτωρος άναγκασθέντος ύπό τών είρη-
μένων δημάρχων να καταθέστρ τήν άρχήν. Μάτην έψή-
φισαν πολέμους, κατέφυγον είς οίωνισμούς καί συνήνεσαν
εις τήν άποδοχήν τών δύο μόνον νόμων, τού κληρουχι-
κού καί τού τών χρεών. Οί δήμαρχοι έμειναν άκαμπτοι.
Τέλος έκλεγέντος καί πάλιν τοΰ Καμ.ίλλου δικτάτωρος οί
πατρίκιοι ένέδωκαν, καί οί νόμοι τοΰ Αικινίου καί Αατε-
ρίου έπεκυρώθησαν υπό τής Συγκλήτου τω 366 π. Χ.
Πρώτος δε πληβείος ύπατος έξελέγη ό ετερος τών είρημένων
δύο δημάρχων Λενχιος Λατέριος. Είς άνάμνησιν δε τής ε-
πελθούσης συνδιαλλαγής ό Κάμιλλος άφιερωσε ναόν είς τήν
1 Ομόνοια ν είς τούς πρόποδας τοΰ Καπιτωλίου ίδρυθέντα.
Έψηφίσθη δέ καί πρότασις αύτοΰ όπως άφαιρεθή άπό
τών ύπάτων ή εντός τών τειχών τής 'Ρώμης δικαστική
έξουσία καί άνατεθή είς ίδιον άρχοντα έκλεγόμενον έκ τής
τάξεως τών πατρικίων καί καλούμενον .-τραίιωρα (=στρα-
τηγόν) τής πόλεως. Τό έπόμενον ετος άπέθανεν ό Κά-
μιλλος ύπερογδοηκοντούτης ύπό τοΰ ένσκήψ αντος έν
'Ρώμη λοιμού (365 π. Χ.).

Ούτω λοιπόν δια τής έπιμονής αύτών οί πληβείοι επέ-
τυχαν τήν πλήρη ίσοπολιτείαν πρός τούς πατρικίους, καί
ήδη ό είς δύο τάξεις όλως διακεκριμένας μέχρι τούδε διη-
ρημένος λαός ΐής 'Ρώμης άπέβη ενιαίος απάντων τα
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αυτά δικαιώματα κεκτημένων. Προϊόντος δέ του χρόνου
Ιλαβον μέρος οί πληβείοι είς άπαντα τα δημ-όσια άξιώ-
ματα, οιον τήν δικτατωρίαν (337), τιμητείαν (350),
πραιτωρίαν (337) καί ίερωσύνην (302). Άπό τοΰδε δέ
μία μόνη ευγενής άμιλλα διηγέρθη παρ' έκατέροις, τίς να
άποδώστι μείζονας τή πατρίδι υπηρεσίας, μετ' ίσης άφο-
σιώσεως καί ένθουσιασμού κατελθόντες άπαντες είς τούς
αγώνας τούς αύξήσαντας τα όρια τής πόλεως καί κατα-
στήσαντας αύτούς κοσμοκράτορας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς".

Οίπρός Γαλάτας9 Λατίνους, Σαννίτας,
καί Ταραντίνους πόλεμοι.

Άφου κατέπαυσεν εσωτερικώς ή πάλη μ,εταξύ πλη-
βείων καί πατρικίων δια τής πλήρους ισοπολιτείας τών
δύο τάξεων οί 'Ρωμαίοι άνέλαβον ήδη εξωτερικούς πολέ-
μους, δι' ών έγένοντο κύριοι τής μέσης κάί κάτω 'Ιτα-
λίας. Κατήλθον δέ είς αύτούς μετά θάρρους καί ζήλου,
ον ένέπνεεν ού μόνον ή κ^τάκτησις καί ό δι' αύτής πλου-
τισμός τής χώρας, άλλα καί ή ιδέα ότι δια τών πολέμων
τούτων είς τό έξης δέν θέλουσι περιπίπττ είστχρέη, ορισθεί-
σης ^)δη άπό του 406 π. Χ. καί στρατιωτικής μισθοφο-
φοράς δια μέν τούς πεζούς 2 όβολών δια δέ τούς ιππείς 6.

Πρώτον δέ πόλεμ,ον διεξήγαγον κατά τών Γα.Ιατών,
οΐτινες τριάκοντα ετη μετά τήν νπ' αύτών πυρπόλησιν
τής 'Ρώμης έπανήλθον διεξαγαγόντες μακρόν δωδεκαέτη
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πόλεαον (360—348 π. Χ.), καθ' ον ολοσχερώς κατε-
τροπώθησαν. Εις τούς πολέμους τούτους διεκρίθησαν ιδία
είς μεν τον πρώτον ό Τίτος Μά.Ι.Ιως, υίός του Καπιτω-
λίνου, όστις μονομαχήσας πρός τινα γίγαντα Γαλάτην
καί φονεύσας αύτόν έκόσμησε τον εαυτού λαιμον δια του
περιδεραίου, όπερ έκεϊνος έφερε* διό καί Τοοκουάτος (=
στρεπτοφόρος) έπωνομάσθη. Είς δέ τόν τελευταϊον διε-
κρίθη ό Μάρκος Ουαίέρως, όστις καί αύτός έφόνευσεν έν
μονομαχία Γαλάτην τινά- τή συνδρομή ενός κόρακος, όστις
παρηνώχλει τόν Γαλάτην δια τών πτερύγων καί του ράμ-
φους του' όθεν καί Κόρδος (= κόραξ) έπωνομάσθη.

Σπουδαιότεροι όμως διά τε τό μήκος καί τήν δεινότη-
τα αύτών υπήρξαν οί πρός τούς Σαυνίτας πόλεμοι διαρ-
κέσαντες 60 περίπου ετη. Ούτοι Σαβινικα ©ύλα οντες καί
κατοικουντες τήν όρεινήν χώραν τών Άπεννίνων είχον έ-
πιδράμν) τήν προς Α. τή; χώρας αυτών κειμένην Καμ-
πανίαν καί προσεβϊλον τήν πρωτεύουσαν αύτής Καπύην.
Έπειδή δέ οί 'Ρωμαίοι, παρ' ών οί Καπυηνοί έζήτησαν
βοήΟειαν, είπον ότι ε.·εκα τών προς τούς Σαυνίτας συνθη-
κών δεν δύνανται να παράσχωσι τήν αίτουμένην βοήθειαν,
(ί Λοιπόν, είπον οί πρέσβεις, παραδίδομεν είς υμάς την
πόΙίΥ χαϊημάς αυτούς, και υπερασπίσατε o,zl υμίν άνη-
κε α. Οί 'Ρωμαίοι δεχΒέντες τήν προσφοράν καί μή είσ-
ακουσθέντες ύπό τών Σαυνιτών όπως παύσωσιν ούτοι
πολεμοΰντες χώραν άνήκουσαν ήδη είς αύτούς, έκήρυξαν
τον πόλεμον (343 π. Χ.) πέμψαντες κατ' αύτών τούς υπά-
τους Μάρκον Ούα.Ιερων Κόρβον καί Αυ.Ιον ΚορνήΜον
Κόσβον. Τούτων ό μεν Κόρβος ένίκησετούς Σαυνίτας παρά
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τό δρος Γαϋρον μεταξύ Νεαπόλεως καί Κύμης, ό δέ Κόσ-
σος περιέπεσεν είς δυσχωοίας, έν αίς έκινδύνευσε νά διαφθαρή
άπας ό στρατός αύτού, εάν μή ό χιλίαρχος Πόπίως Δεκιος
Μυς εχων J 600 άνδρας έσωζεν αύτόν άπασχολήσας τούς
Σαυνίτας,έως ού ό Κόσσος έξήλθε τών δυσχωριών. Όδέ Κόρ-
βος και δευτέραν μάχην συνάψας ένίκησε τούς Σαυνίτας περί
τήν Σονεσσου.Ιατ, έν γ, επεσον, ώς λέγεται, 20000 Σαυνι-
τών καί συνελέγησαν 40000 άσπίδες καί 170 σημαΐαι έκ
του πεδίου τής μάχης. Ούχ ήττον όμως ούτοι έξηκολού-
θησαν τόν πόλεμον καί τό έπο'μενον ετος, καθ' ο οί 'Ρω-
μαίοι συνωμολόγησαν πρός αύτούς είρήνην έπιεική (341
π. Χ.), δι' ής ή Καπύη άνεγνωρίσθη ιδιοκτησία τών 'Ρω- .
μαιών. Είς τήν συνομολο'γησιν δέ τής ειρήνης ταύτης έ-
σπευσαν οί 'Ρωμαίοι ένεκα τής στάσεως τής έν Καπύν) 'Ρω-
μαϊκής φρουράς καί ένεκα τών περί ισοπολιτείας παραλο-
γών αξιώσεων τών Λατίνων. Καί τήν μέν στάσιν τής
φρουράς, είς ήν είχον προστεθή καί άπειρα στίφη άπο'ρων
έκ 'Ρώμης, καταχρηστικώς δέ ζρίτην άποχώρησιν της
τι.Ζηθάος κληθεΐσαν, κατέστειλεν ό Κο'ρβος αναγορευθείς
δικτάτωρ* ό αυτός δέ έξέδωκε καί πλείστας διατάξεις πο-
λιτικάς καί οίκονομικάς πρός βελτίωσιν τής θέσεως τών
άπο'ρων.

Οί δέ Λατίνοι καί οί άποτελούντες τήν Λατινικήν συμ-
πολιτείαν Α'/κουοι, Έρνικες καί Ούο'λσκοί συμμαχήσαντες
μετά τών Καμπανών άφ ' ενός μέν έπολέμουν πρός τους
Σαυνίτας, οπως άπομακρύνωσιν αύτούς άπό τής γειτο-
νίας των, άφ ' έτερου δέ άπέστειλαν πρέσβεις είς 'Ρώμ.ην
άξιουντες οπως 6 ετερος τών υπάτων καί οί ήμίσεις τών
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Συγκλητικών λαμβάνωνται απ' αυτών, δια να εχωσι πο-
λιτικήν και κοινωνικήν έξίσωσιν προς τους 'Ρωμαίους. Είς
άπάντησιν προς τήν άξίωσιν ταύτην οί 'Ρωμαίοι έκήρυξαν
τον πόλεμον, όστις ονομασθείς Aaztrtxoç διήρκεσε τρία
ετη (340-338). Τήν διεξαγωγήν του πολέμου τούτου οί
'Ρωμαίοι ανέθεσαν είς τούς ύπατους Ttzor McLlÂior Top-
χουάζον καί ΠόκΧίον Asxtor Mùr, οΐτινες φοβούμενοι μή-
πως μεταξύ τών δύο στρατών άναπτυχθώσι σχέσεις συμ-
παθείας ώ; έκ τής αρχαίας φιλικής έπικοινωνίας τού 'Ρω-
μαϊκού καί Λατινικού λαού άπηγόρευσαν αύστηρότατα
τήν άποδοχήν καί πρόσκλησιν μονομαχίας. Ό υΙός όμως
τοΰ Μαλλιού Τορκουάτου μή υποφέρων τάς ύβρεις καί
προκλήσεις τοΰ Λατίνου αρχηγού Μετίου εξήλθε τών τά-
ξεων καί μονομαχήσας ίφόνευσεν αύτόν. Καίτοι δε ό πα-
τήρ του άπένειμεν αύτω τον τής άνδρείας στέφανον, άλλ'
όμως διέταξε τούς ραβδούχους να άποκεφαλίσωσιν αύτόν
ενώπιον τοΰ στρατού σύμ.παντος προς παραδειγμ.ατισμόν.
Τα δύο σ-ρατεύματα ήσαν έτοιμα είς μάχην έστρατοπε-
δευμένα παρά τόν Βεσού6ιον, ότε ό ετερος τών ύπατων
Μυς καθωσιώθη είς τούς καταχθονίους θεούς καί τήν μη-
τέρα Γαϊαν, όπως έξασφαλίσγι τήν νίκην είς τούς έαυτου
κατά τούς μάντεις. Καί δή λευκά νεκρικά ενδύματα κ,αί
τήν πανοπλίαν ένδυθείς καί άπαγγείλας τάς έν τοιαύτη
περιπτώσει ύπό τοΰ ποντίφικος λεγομένας εύχάς ώρμησεν
έφιππος εις τό μέσον τών πυκνών τάξεων τών πολεμίων
καί έφονεύθη υπ' αύτών. Ή έκ τούτου επακολουθήσασα
ταραχή τών Λατίνων ένέβαλε θάρρος είς τάς ψυχας τών
'Ρωμαίων καί γενομένης μάχης κατετρόπωσαν αύτούς.
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Το έπόμενον ετος ό Μάλλιος κατενίκησεν αύτούς πάλιν
6ελήσαντας να συγκεντρωθώσι περί το Tpcyaror. Τότε
δε άπασα ή Καμπανίχ καί πλεϊσται πόλεις Λατινικαί ύ-
πετάχθησαν' συμπληρωθείσης δε τής χειρώσεως καί τών
λοιπών (338 π. Χ.) οί 'Ρωμαίοι συνωμολόγησα/ είρήνην
προς τούς Λατίνους, καθ' ήν άπηγορεύθησαν αί μεταξύ
τών Λατινικών φύλων έπιγαμίαι καί αί έμπορικαί προς
αλλήλους κοινωνίαι καί σύνοδοι, όπως έκλίπη πάς ηθι-
κός καί υλικός μεταξύ αύτών σύνδεσμος. Εις τινας δε πό-
λεις αύτών έδωκαν πολιτικά δικαιώματα μετά ψήφου, είς
άλλας δε τα αυτά άνευ ψήφου.

Ή διάταξις αύτη τών κατά τό Λάτιον εδωκεν άφορ-
μήν είς τούς 'Ρωμαίους οπως άναπτύξωσι τό άπcixiaxor
αύτών σύστημα άποστέλλοντες άποικους 'Ρωμαίους είς
τάς κατακτηθείσας χώρας πρός χαλίνωσιν μεν άφ* ενός
τών ύποτασσομένων λαών πρός άνακούφισιν δ' άφ' ετέρου
τής 'Ρώμης άπό τοΰ πλεονάζοντος μέρους τών πολιτών.
Oi άποικοι ούτοι διετήρουν άπαντα τα πολιτικά αύτών
δικαιώματα στενώς οντες συνδεδεμένοι πρός τήν μητρό-
πολιν. _ '

Βλέποντες οί Σαυνϊται τούς 'Ρωμαίους ισχυρούς γιγνο-
μένους όσημέραι καί επεκτείνοντας τήν εαυτών κυριαρ-
χίαν διά τής άποστολής κληρούχων ή άποικων είς τάς
κατακτωμένας πόλεις άπεφάσισαν να κατελθωσι πά-
λιν είς τόν αγώνα. Δ·.ό έξήγειραν είς έπανάστασιν τήν
Πα.Ιαίπο.ΙΐΥ τής Καμπανίας καί έπεμψαν προς αύτήν βοή-
θειαν, παράπονα δε πρός τήν 'Ρώμην έκαμον διότι άπέ-
στειλε κληρούχους εις τάς ΦραγεΖΙας άνηκούσας εις τήν
('Ρωμαϊκή Ίότοοία) S

jk . ~ ■ . ' - -
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Σαυνίτιν χώραν. Τοΰτο παρώργισε τους 'Ρωμαίους καί έ-
κήρυξαν δεύτερον πόλεμον προς αύτούς δεκαπέντε ετη
μετά τον πρώτον (326 π. Χ.) Κατά τής έπαναστάσης
Παλαιπόλεως απεστάλη ό ύπατος ΠοπΜΛιος Φίλων άλ-
λ' επειδή ή άντίστασις τών Παλαιπολιτών παρετείνετο ή
δέ ύπατεία τού Φίλωνος εληξεν, έδημιουργήθη τότε πρώ-
τον κατά πρότασιν τών δημάρχων ή άνθυπατεία, ήτοι ή
παράτασις τής άρχής τού ύπάτου μέχρι άποπερατώσεως
του πολέμου. Κατά δέ τών Σαυνιτών άνηγόρευσαν δικτά-
τωρα τόν στρατηγόν Λεύκων Παπίρων Κονρσωρα, όστις
ένίκησεν έπανειλημμένως αύτούς συμπαραστατούμενος καί
ύπό τού ύπάρχου αύτοΰ Φαβίου Μαξίμου 'Ρολλιαγοϋ. Αί
ήτται αύται ήνάγκασαν τούς Σαυνίτας να ζητήσωσιν εί-
ρήνην, ήν όμως οί 'Ρωμαίοι δέν έδέχθησαν. Τότε έκεΐνοί"
έπανέλαβον τόν πόλεμον μετ' άπογνώσεως καί μείζονος
καρτερίας άναδείξαντες στρατηγόν εαυτών τόν Πόντων
Τέ.Ιεσΐνον, όστις περικλείσας τόν 'Ρωμαΐκόν στρατόν
είς τα κατά Καύδων στενά (321 π. Χ.) ήνάγκασεν αύ-
τόν ανερχομενον εις 40,000 περίπου άνδρας νά διέλθγι
ύπό τόν ζυγόν καί νά συνομολογήσω μετ' αύτών είρήνην*
άλλα ταύτην γενομένην άνευ τού ειρηνοδίκου ιερέως (fitia-
lis) δέν έδέχθησαν οί 'Ρωμαίοι, τούς δέ συνομολογήσαν-
τας τήν είρήνην υπάτους παρέδοσαν είς τούς Σαυνίτας.
Ό Πόντιος όμως μεγαλοφρόνως φερόμενος ού μόνον αυ-
τούς' άπέλυσεν, άλλά καί τούς 600 ίππεΐς, ους έκράτησε
παρ' έαυτφ ώς ομήρους. Έπαναλαβόντες οί 'Ρωμαίοι
τόν πόλεαον ύπό τούς υπάτους Παπίριον Κούρσωρα και
Ποπλίλιον Φίλωνα, κατήγαγον ούτω ταχείας νίκας, ώστε
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οί Σαυνΐται εστειλαν είς 'Ρώμην ζητοΰντες να συνομολο-
γήσωσιν είρήνην άλλα μόνον διιτοΰς ανακωχής έπέτυχον.
Ταύτης δε παρελθούσης έπανελήφθη ό πόλεμος διαρκέσας
άκόμη 16 ετη, καθ' ά οί Σαυνΐται ολοσχερώς κατατροπω-,
θέντες συνωμολόγησαν είρήνην, δι'ής παρητήθησαν τήν έπί
τής Λευκανίας κυριαρχίαν αύτών,- διέλυσαν τάς ύφιστα-
μένας συμμαχίας πρός τα μικρότερα ομόφυλα έθνη καί
περιωρίσθησαν έντός τών ορίων τής εαυτών χώρας (304
π. Χ.). Οί 'Ρωμαίοι τότε ελαβον καιρόν όπως γένωνται
κύριοι τής 'Απουλίας καί ύποτάξωσι τούς Αί'σονας πρώ-
τον, οιτινες άπεστάτησαν διαρκοΰντος τοΰ δευτέρου Σαυ-
νιτικοΰ πολέμου, καί είτα τούς Έτρούσκους μετά τών
συμμάχων αύτών "Ομβρων καί ετερα μικρά έθνη.

Δεν ειχον δέ παρέλθη εξ ετη άπό τοΰ δευτέρου ότε εξ-
ερράγη καί τρίΐος Σανητιχος πό.Ιεμος, διότι οί Σαυνΐται
ηθέλησαν νά άνακτήσωσι τήν Αευκανίαν. Πρός τοϋτο δέ
κατά τό μεσολαβήσαν διάστημα τών εξ ετών άπό τοΰ δευ-
τέρου Σαυνιτικοΰ πολέμου οί Σαυνΐται παρεσκεύασαν κρυ-
φίως άξώλογον συμμαχίαν Αίκούων, Έτρούσκων, Έρνί-
κων, "Ομβρων καί Γαλατών (298 π. Χ.), ήτις ένέβαλεν
είς φόβον τήν 'Ρωμαϊκήν Σύγκλητον καί ήναγκάσθη νά
παρασκευάσω στρατόν τοιούτον, οίον δεν είδε μέχρι τοΰδε
ή 'Ρώμη. Τήν στρατηγίαν άνέθηκαν είς δύο γενναίους ύ-
πατους Koïrtor Φάδιον 'Po.Miarbr καί ΠόπΑιον Aéxcor
Mvr τόν νεώτερον. Ό Φάβιος άφοΰ κατώρθωσε να άπο-
σπάση άπό τής συμμαχίας τούς Έτρούσκους άπελθόντας
είς τήν χώραν αύτών, ήν έλήιζε μοΐρά τις τοΰ υπ αύτόν
στρατού, συνήψε μετά τοΰ ετέρου ύπατου κρισιμωτάτην
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μάχην παρά το Στεηνον πόλιν τής Όμβρικής (275 π,Χ.),
έν Υ) άοου κατεστράφη σχεδόν τέλεον τό άριστερόν κέραςί
c ύπατος Δέκιος Μυς ό διοικών αυτό καθωσιώθη, ώς άλ-
λοτε ό πατήρ του, και έξήψε δια τής θυσίας τής ζωής
του τον ζήλον τών λοιπών στρατιωτών έπαγαγών όριστι-
κήν νίκην. Άλλα καί μετά τήν ρ,άχην ταύτην δεν άπε-
θαορύνθησαν οί Σαυνϊται καί έξηκολούθησαν έτι τόν πό-
λεαον έπί τέσσαρα ετη, καθ' α ήττήθησαν έν Άκυλωνία
υπό του Κονρσωρος καί τού Κουρίου Δεντάτου. Άλλα
καί τότε άποφασίσαντες ν à πολεμήσωσιν εως έσχατων α-
νέδειξαν στρατηγόν τόν Πόντιον Τελεσϊνον καί έπήλθον
κατά τών 'Ρωμαίων διοικουμένων ύπό τού Δεντάτου. Ό
αστήρ όμως τών Σαυνιτών εκλινεν ήδη πρός τήν δύσιν,-
ή δε έπιγενομένη μάχη ανέδειξε νικητας πάλιν τούς 'Ρω-
μαίους. Τότε ό Δεντάτος προέτεινε τούς όρους τής ειρήνης
γενομένους εύθύς αποδεκτούς παρά τών Σαυνιτών καί κα-
τήγαγε μεγαλοπρεπή θρίαμοον, όν έκόσμ.ει καί ή παρου-
σία τοΰ Ποντίου Τελεσίνου καρατομηθέντος τότε ύπό τών
'Ρωμαίων πρός έκδίκησιν (290 π. Χ.), καί τοι ένεθυμ,οΰν-
το τήν ύπ' αύτοΰ έπιδειχθεΐσαν άλλοτε πρός εαυτούς μεγα-
λοφροσύνην. Έκτοτε οί Σαυνϊται διετέλεσαν σύμμαχοι
τών Ρωμαίων. Εύχερώς είτα οί 'Ρωμαίοι κατετρόπωσαν
πρώτον τούς Έτρούσκους καί επειτα τούς Γαλάτας, ών
την χώραν έκπορθήσαντες τούς μεν νέους πάντας άπέκτει-
ναν τάς δε γυναίκας καί τα παιδία έξηνδραπόδισαν, ίνα
μηδείς αύτών ευρισκόμενος ζών καυχάται δια τήν έπ' Άλ-
λία νίκην τών προγόνων του.

"Ε μεν εν ήδη ή κάτω Ιταλία _ΐνα συμπληρωθή ή τής
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'Ιταλίας κατάκτησις. Άφορμήν δε προς τούτο έδωκαν οί
Tapcirztroc, οίτινες παρά τάς ύφισταμένας προς τούς
'Ρωμαίους συνθήκας προσέβαλον πλοία 'Ρωμαϊκά είσελ-
θόντα είς τον λιμένα τοΰ Τάραντος καί τέσσαρα έξ αύ-
τών έβύθισαν. Έπιπεσόντες δε καί κατά τής γείτονος πό-
λεως τών Θουρίων κατέλαβον αύτήν καί έδιωξαν έκεϊθεν
τήν 'Ρωμαϊκήν φρουράν. Έπειδή δετούς άποσταλέντας
εις Τάραντα πρέσβεις τών 'Ρωμαίων, ίνα ζητήσωσιν ίκα-
νοποίησιν, ού μόνον δεν ηθέλησαν οί Ταραντϊνοι να άκού-
σωσιν, άλλα καί αίσχρώς περιύβρισαν, ή 'Ρώμη έκήρυξε
τον πόλεμον κατ' αύτών (281 π. Χ.). Οί Ταραντϊνοι
προλαβόντες έκάλεσαν είς βοήθειαν έξ 'Ηπείρου τον βα-
σιλέα αύτής Πνρρογ, όστις παρά τάς συμβουλάς τοΰ φί-
λου καί συμβούλου αύτοΰ Klyy&ov ήλθεν είς Ίταλίχν
άγων 25000 άνδρας καί 20 ελέφαντας πεισθείς προ πάν-
των ε^ς τούς λόγους καί τάς ύποσχέσεις τών Ταραντίνων,
ότι άπασα ή 'Ιταλία θα συνετάσσετο μετ' αύτοΰ συμμα-
χούσα. 'Αλλά τήν μεν συμμαχίαν ταύτην εύρεν ό Πυρ-
ρός μόνον έν τοις όνείροις τών Ταραντίνων ύπάρχουσαν,
* τήν δε πόλιν εκδοτον είς πάσαν τρυφήν καί άκολασίαν.
Όθεν εκλεισε τό θέατρον, τα γυμνάσια, άπηγόρευσε πά-
σας τάς διασκεδάσεις καί ήρχισε νά άσκή πάντας είς τά
πολεμικά. Είτα δε συναγαγών τήν εαυτού στρατιάν πα-
ρετάχθη άπέναντι τών 'Ρωμαίων έστρατοπεδευμέ\ων πα-
ρά τόν Σΐριν ποταμόν (280 π. Χ ). Ή θέα τών 'Ρω-
μαίων, ους ό Πύρρος εως τότε βαρβάρους ένόμιζεν, ό ο-
πλισμός αύτών καί τό παράστημα κατέπληξαν αύτόν είς
τοιούτον βαθμόν, ώστε έζήτησεν ευθύς να συνομολογήση
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είρήνην. Άλλ' ό ύπατος Πότΐιος Βαλέριος ΛαιδΙνος ά-
ποκρούσας τάς προτάσεις τοΰ Πύρρου διατάττει έφοδον
κατ' αύτοΰ. Ή μάχη έπί πολλας ώρας ήν αμφίρροπος,
άλλ' έπί τέλους εκλινεν ύπερ τοΰ Πύρρου, όστις απολυ-
σας κατά τών 'Ρωμαίων τούς έλέφαντας, ους αύτοί πρώ-
την φοράν εβλεπον, ετρεψεν είς φυγήν άτακτον τήν δε
νίκην συνεπλήρωσαν οί έπελθόντες προς καταδίωξιν Θεσ-
σαλοί ιππείς. Δέκα καί πέντε χιλιάδες/'Ρωμαίοι καί 13
yιλ. στρατιώται τοΰ Πύρρου έκάλυψαν το πεδίον τής μά-
χης. "Οτε δε τήν επαύριον ό Πύρρος έπεσκέφθη αυτό, έ-
θαύμασε μεν τήν άνδρείαν τών 'Ρωμαίων, ώκτειρε δε εαυ-
τόν έπί τή τοιαύτη νίκη ειπών : <α*Αν μίαν ετι \χάχην
'Ρωμαίους νιχήσωμεν, άπολούμεθα παντελώς^). Έκ τής
νίκης ταύτης ήλπισεν ό Πύρρος ότι οί 'Ρωμαίοι θά έδέ-
χοντο τάς περί ειρήνης προτάσεις αυτού, ας έκόμισεν είς
Ρώμην :αύτός ό σύμβουλος του Κιννέας. "Άλλ' ό γηραιός
καί τυφλός ήδη Άππιος Κλαύδιος, απόγονος τών διασή-
μων ομωνύμων αριστοκρατικών, παραστας είς τήν Βουλήν
καθ' ήν ώραν οί 'Ρωμαίοι ήσαν πρόθυμοι να δεχθώσι
τας προτάσεις τοΰ Πύρρου ού μόνον έματαίωσε τήν είρή-
νην δια του υπερήφανου αύτοΰ λόγου, άλλα καί ύπεχρέω-
σε τόν Κιννέαν να καταλίπτ) αύθημερόν τήν 'Ρώμην. Ό
Κιννέας έπιστρέψας άπρακτος διηγεΐτο είς τόν Πύρρον, ότι
ή μεν πόλις έφάνη αύτω ώς ναός, ή δε Σύγκλητος ώς
συνέδριον ήμιθέων. Πρός άνταλλαγήν δε τών αιχμαλώ-
των έστάλη ό Φαβρίκιος μεθ* ετέρων δύο, δν μάτην προσ-
επάθησεν ό Πύρρος να δελεάση δια δώρων καί χρημά-
των ίνα συντελέσγι είς τήν κατάπαυσιν τού πολέμου.
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Έπαναληφθέντες δε του πολέμου ό Πυρρός ηθέλησε νά
μεταφέρη αύτόν είς 'Ρώμην. Λαβών όθεν συμμάχους ά-
πασας τας 'Ελληνίδας πόλεις, πλην τοΰ 'Ρηγίου, όσαι εί-
χον 'Ρωμαϊκας φρουράς, προσέτι δε τούς Λευκανούς καί
Σαυνίτας ύπερέβη τα Άπέννινα καί δια τής Καμπανίας
καί τού Λατίου εφθασε πλησίον τής 'Ρώμης. 'Απειληθείς
όμως κατά μέτωπον καί κατά νώτα ύπό τοΰ 'Ρω-
μαϊκού στρατού ύπέστρεψεν είς Τάραντα καί περί τήν ά-
νοιξιν του 279 π. Χ. συνάψας μάχην προς τους 'Ρω-
μαίους περί το " Ασκίογ τής 'Απουλίας ένίκησε μέν άλλ'
άφού άπέβαλε καί ένταυθα 3500 μαχητάς. Μετά τήν
μάχην ταύτην έγένετο άνακωχή, καθ' ήν άντηλλάγησαν
οί αιχμάλωτοι' έκινδύνευσε δε τότε καί ή ζωή τοΰ Πύρ-
ρου τα μέγιστα. Διότι ό ιατρός αύτοΰ εγραψεν είς 'Ρώ-
μην προς τον Φαβρίκιον ζητών γενναίαν άμο-βήν, οπως ά-
παλλάζγι τούς 'Ρωμαίους έπικινδύνου πολεμίου δηλητη-
ριάζων τον Πύρρον. *Αλλ' ό Φαβρίκιος άπέστειλε τήν
έπιστολήν προς τον Πύρρον, όστις έθαύμασε καί πάλιν
τήν άρετήν του Φαβρικίου, τούς δέ συνωμότας μετά τοΰ
ιατρού έφόνευσεν. 'Επιθυμών δέ ήδη εντιμον ύποχώρησιν
άπό τοΰ τόσον επιζήμιου έκείνου πολέμου έπορεύθη είς
Συρακούσας, κλ,ηθείς ύπ' αύτών είς' βοήθειαν κατά τών
πολεμούντων αύτούς Καρχηδονίων. Έπί τρία δέ ετη,
καθ' ά. διέμεινεν αύτόθι ό Πυρρός, οί 'Ρωμαίοι ένισχυ-
θέντες ύπέταζαν πάλιν τάς άποστάσας Ελληνίδας πόλεις,
Ιπίεσαν δέ δεινώς τούς Λευκανούς καί Σαυνίτας. Διό κα-
τά παράκλησιν αύτών έπανήλθε πάλιν είς Ίταλίαν μετά
30000 νεοσύλλεκτων καί έστρατοπέδευσε παρά τό Βεγέ-
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βεντον. Οί 'Ρωμαίοι διοικούμενοι ύπό τοΰ Κουρίου Δεν-
τάτου καί Κορνηλίου Λέντλου καί μεταχειρισθέντες έν τή
μάχη κατά τών έλεφάντων πυρφόρα άκόντια καί σφαί-
ρας έξηγρίωσαν τοσούτον τα ζφα ταύτα, ώστε παρήγα-
γον μεγίστην άταξίαν είς τόν στρατόν τοΰ Πύρρου. Ταύ-
την δ' έπωφελούμενοι οί 'Ρωμαίοι έπέπεσον κατ' αύτού
καί κατετρόπωσαν αύτόν έντελώς (275 π. Χ.). Τότε ό
Πύρρος στρατηγός μεν ών άνευ στρατού ήγεμών δε άνευ
κράτους άπέπλευσεν είς τήν 'Ελλάδα, έγκαταλιπών μι-
κράν φρουραν έν Τάραντι ύπό τόν Μί.Ιωγα. Άλλ' ότε
ούτος μετά τρία έτη έμαθε τόν έν Άργει θάνατον του
Πύρρου, έφυγε παραδούς τόν Τάραντα είς τούς 'Ρωμαίους
ού οί κάτοικοι διετέλεσαν είς τό έξης σύμμαχοι αύτών.
Ύποτάξαντες δε οί 'Ρωμαίοι είτα καί τό 'Ρήγιον, μετά
τινα δε ετη καί τό Βρεντήσιον, ίγένοντο κύριοι άπάσης
τής 'Ιταλίας άπό τής κοιλάδος τοΰ Πάδου μέχρι τοΰ
πορθμοΰ τής Μεσσήνης, πλήν τής Σικελίας. Έπλήρωσαν
δ' αύτήν κατά τό σύνηθες πολλών άποικιών, άποστείλαν-
τες άποικους 'Ρωμαίους, καί συνέδεσαν αύτας μετά τής
'Ρώμης δια μεγάλων στρατιωτικών όδών, ο?αι ήσαν ή
Άππία καί Φλαμινία καί άλλαι. Πρώτην δε φοράν ήδη
(268 π. Χ.) έκοψαν καί 'ίδιον νόμισμα άργυρούν άντί τοΰ
Λατινικού καί 'Ετρουσκικού, όπερ μέχρι τούδε μετεχει-
ρίζοντο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Τα κατά τον α', και 6'. Καρχηδονικόν
πόλειιον.

w

Ή Καρχηάώγ αποικία τών Φοινίκων κτισθεϊσα έν τή
βορείω Αφρική περί το 900 π. Χ. ετος έντος του κόλπου
του σημερινού · Τύνητος ένωρίτατα έξέτεινε το κράτος αύ-
τής προς Α. μέν μέχρι τής σημερινής Τριπόλεως προς Δ.
δέ μέχρι του 'Αλγερίου (πάλαι Νουμιδίας) καί προς Β. μέχρι
τής Ευρωπαϊκής ακτής τής Μεσογείου θαλάσσης μετά τών
έν αυττ) νήσων ενεκα τοΰ έμπορικοΰ πνεύματος τών εαυτής
κατοίκων καί πριν ή οί 'Ρωμαίοι άρξωνται τών κατα-
κτητικών- αύτών πολέμων, συνωμολόγησαν προς αύτούς
συνθήκας (509 π. Χ.). 'Ητο πλουσιωτάτη πόλις, το δέ
πολίτευμα αύτής συνίστατο έκ Γερουσίας, έκκλησίας τοΰ
δήμου, δύο ανωτέρων αρχηγών τής πολιτείας Σουψφετών
καλουμένων, συνεδρίου 1 00 ανδρών καί τής Πεηαρχίας
αστυνομικά έκτελούσης καθήκοντα. 'Επειδή δέ είς τάς
κατακτήσεις αύτών οί Καρχηδόνιοι ήγοντο πάντοτε ύπό
πνεύματος ίδιοτελείας καί πλεονεξίας, δια τοΰτ® οί ύπή-
κοοί των πάσχοντες δεινά ύπ' αύτών ούδέποτε ήσαν άφω-
σιωμένοι; καί δοθείσης μικράς εύκαιρίας έπανίσταντο. Το
πλείστον τοΰ στρατού αύτών συνέκειτο έκ μισθοφόρων λαμ-
βανομένων έκ τής βορείου 'Αφρικής, Ισπανίας, Γαλατίας
καί Σικελίας. Δια τούτο ύστερουσιν ώς έπί το πλείστον
έν ταις προς τούς 'Ρωμαίους μάχαις, διότι οί 'Ρωμαίοι
κατήρχοντο πάντοτε είς τον αγώνα αγόμενοι ύπο άκραι-
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φνοΰς φιλοπατρίας και προς έξαρσιν του μεγαλείου τής
εαυτών πατρίδος.

Πρώτη ν άφορμήν είς τους σπουδαιοτάτους έν τή 'Ρω-
μαϊκή Ιστορία πολέμους μεταξύ 'Ρωμαίων καί Καρχηδο-
νίων εδωκεν ή εύφορωτάτη νήσος, ή κλείς τής Μεσογείου,
Σιχελίά, ήν έπωφθαλμίων οΐτε 'Ρωμαίοι καί Καρχηδό-
νιοι, καί περί ής ό Πύρρος οίονεί προμαντεύων τήν μέλ-
λουσαν μεγάλην έν αυτή πάλην τών δύο λαών είπε πρός
τούς περί αύτόν, ότε εμελλε να έπανέλθη είς Ίταλίαν εκεί-
θεν : « Oi'ar χαταΐείπομεν, ώ φίλοι, Καρχ-ηδογίοις χαί
'Ρωμαίας παλαίοτραγ ». Ό τύραννος τών Συρακουσών
Ίερωγ Β'. θέλων να έκδιώξη έκ τής Μεσσήνης τούς Μα-
μερτίνους (ούτως έκαλούντο οί έκ Καμπανίας μισθοφόροι
τοΰ πρώην τυράννου τών Συρακουσών .Αγαθοκλέους πο-
λεμούντες μετ' αύτοΰ κατά τών Καρχηδονίων), οΐτινες εΐ-
χον καταστήση αύτήν κέντρον τής κατά τήν Μεσόγειον
πειρατείας καί ληστείας, συνεμάχησε μετά τών Καρχη-
δονίων. Οί Μαμερτΐνοι τότε έζήτησαν τήν βοήθειαν τής
'Ρώμης, ήτις κατ' αρχάς έδίστασε να συμπολεμήση μετ'
ανδρών κακούργων καί ληστών. Άλλ' έξενίκησε τό συμ-
φέρον καί ό τής κατακτήσεως πόθος καί ούτως εξερράγη ό
πρώτος Καρχηδογιχος η Λιβυχος πόλεμος (264 π. Χ.),
όστις μετά τών άλλων δύο άποτελεΐ τήν κρίσιμον Ικείνην
έποχήν τής 'Ρωμαϊκής ιστορίας, καθ'ήν ή 'Ρώμη μετέ-
βη άπό τής κυριαρχίας τής 'Ιταλίας είς τήν κυρίαρχίαν
τού κόσμου.

Ό άποσταλείς είς τήν βοήθειαν τών Μαμερτίνων ύπα-
τος "Αππιος Κλαύδιος κατώρθωσε να λύσγ> τήν ύπό τών
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Καρχηδονίων καί Συρακουσίων πολιορκίαν τής Μεσσή-
νης. Οί δε μετ' αυτόν άποσταλέντες ύπατοι έξακολουθή-
σαντες τήν δήωσιν τής τών Συρακουσίων χώρας έπέτυ-
χον να άποσπάσωσι μετά εν ετος (263 π. Χ.) τον 'Ιέ-
ρωνα άπο τής συμμαχίας τών Καρχηδονίων, συνομολογή-
σαντα ήδη συνθήκας ειρήνης καί συμμαχίας προς τούς
'Ρωμαίους, καί να περιορίσωσι τον πόλεμον μόνον κατά
τών Καρχηδονίων προσπαθοΰντες να έκδιώζωσιν αύτούς
Ικ Σικελίας καί κυριεύοντες τάς ύπ' αύτών κατεχομένας
'Ελληνίδας πόλεις. Άλλ' ένόσω οί Καρχηδόνιοι ύπερεΐ-
χον κατά το ναυτικόν, αί νίκαι τών 'Ρωμαίων ήταν έ<ρή-
μεροι" μόναι δέ αί 'Ελληνίδες πόλεις έπασχον τα παν-
ί δείνα πίπτουσαι είς τήν έξουσίαν ότέ μέν τοϋ ενός ότέ δέ
τοΰ ετέρου τών δια μαχόμενων μερών. Διό οί 'Ρωμαίοι έ-
πέτυχον έντός δύο μόνων μηνών να έξαοτύσώσι στόλον
αςώμαχον έξ 120 νεών κατά το υπόδειγμα Καρχηδονίας
πεντήρους έξοκειλάσης είς τα 'Ιταλικά παράλια καί αν-
τεπεξήλθαν κατά τών Καρχηδονίων υπό τον ύπατον
Γάϊογ άουί.Ιων. Ούτος συνήντησε τον στόλον τών Καρ-
χηδονίων παρά τάς Μν.Ιάç, πόλιν τής βορείου Σικελίας,
ενθα κατεναυυ,άχησεν αύτόν (260 π. Χ.), καταβυθίσας
14 ναΰς καί συλλαβών 31. Είς τήν νίκην ταύτην συνε-
τέλεσαν μεγάλως οί έπινοηθέντες ύπό τών 'Ρωμαίων κό-
ρακες, δι' ών συνελάμβανον τά πλοία τών Καρχηδονίων,
καθιστών αύτά άκίνητα καί είτα διαβαίνοντες δι' αύτών
ώς διά γεφύρας είς έκεΐνα μετέβαλλον τήν ναυμαχίαν είς
πεζομαχίαν, έν ή οί 'Ρωμαίοι τα μέγιστα ηύδοκίμουν.
Όπωςδήποτε οί 'Ρωμαίοι έχάρησαν χαραν μεγάλην
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έπί τή πρώτη ταύτη κατά θάλασσαν νίκη. Προς διαιώ-
νισιν τής ναυμαχίας ταύτης ανήγειραν έν τή Άγορα
στήλην, ήν έκόσμησαν δια τών εμβόλων τών εχθρικών
πλοίων, είς δε τον νικητήν Δουίλιον έκτος τοΰ θριάμβου
έδόθη καί ή τιμή να προηγήται αύτοΰ "έπιστρέφοντος καθ*
έσπέραν οΐκαδε αυλητής αυλών καί δφς άνημμένη.

Έπαρθέντες έκ τής νίκης ταύτης οί 'Ρωμαίοι άπεφά-
σισαν να μεταφέρωσι τον πόλεμον είς τήν Άφρικήν. Α-
πέστειλαν όθεν στόλον έκ 330 νεών ύπό τούς ύπατους
Λεύχιον Mà.lltor Ούό.Ισωνα καί Μάρχον ' Αττί2ιον *Ρή-
γον.Ιογ, οΐτινες νικήσαντες καθ' όδόν τούς Καρχηδονίους
παρά τό δρος τής Σικελίας "Εχνομον κατέστησαν τήν πρός
τήν Άφρικήν όδόν έλευθέραν, όπου φθάσαντες έκαρίευσαν
καί κατέλαβον τήν είς τα πρόθυρα τής Καρχηδόνος πό-
λιν 'Ασπίδα: Άνακληθέντος δε μετ' ολίγον τοΰ Μαλλιού
ό 'Ρήγουλος ένίκησεν επανειλημμένως τούς Καρχηδονίους
καί ήνάγκασεν αύτούς νά ζητήσωσιν είρήνην. Άλλ' έπειδή
οί υπ' αύτοΰ προταθέντες όροι ήσαν βαρύτατοι, οί Καρ-
χηδόνιοι επανέλαβαν τόν πόλεμον ύπό τήν στρατηγίαν
τοΰ έμπειροτάτου Έλληνος στρατηγού, τοΰ Σπαρτιά-
του Ξανθίππου, καί κατήγαγον λαμπράν νίκην κατά τοΰ
Τηγούλου{255 π. Χ.), έν ή αύτός μεν συνελήφθη αιχμά-
λωτος, έκ δέ τών 15000 στρατιωτών του 2000 μόνον ε-
σώθησαν είς τήν Ασπίδα. Τότε οί 'Ρωμ,αΐοι απεφάσισαν
να περιορίσωσι τόν πόλεαον μόνον έν Σικελία προσπαθοΰν-
τες να έκδιώξωσιν έκεϊθεν έντελώς τούς Καρχηδονίους, κυ-
ρίους έτι όντας ίσχυροτάτων φρούρίων αυτόθι, ώς τοΰ
Δρεπάνου καί Λιλυβαίου. Άλλ' ότε νικήσαντες- έν να υ-
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μαχία τους Καρχηδονίους ύπέστρεφον είς Σικελίαν παοα-
λαβόντες ίζ Άσπίδος καί τα λείψανα του ύπό τον 'Ρή-
γουλον στρατού, φοβερά τρικυμία κατέστρεψε τον έκ 350
νεών στόλον αύτών, διασωθεισών μόνον 80. Ταχέως όμως
ναυπηγηθεισών ετέρων 140 παραλαβών αύτας ό ύπατος
ΚαιχήΛιος Μέτε22ος έκυρίευσε τον Πάνορμογ τής Σικε-
λίας κατεχόμενον ύπό τών Καρχηδονίων (250 π. Χ.).
Τοσαύτη δέ ήν ένταύθα ή πανωλεθρία τών Καρχηδονίων,
ώστε ούτοι απεφάσισαν πάλιν να ζητήσωσιν είρήνην. Έπί
τούτω δέ εστειλαν πρεσβείαν, είς 'Ρώμην, ής συμμετέσχε
καί ό 'Ρήγουλος έπί τή ένόρκω ύποσχέσει ότι θα ύπο-
στρέψη είς Καρχηδόνα, έάν ή ειρήνη δέν συνομολογηθή.
Οί 'Ρωμαίοι άπαυδήσαντες έκ τού μακρού τούτου πολέ-
μου έφάνησαν εύδιάθετοι να συνομολογήσωσι τήν είρήνην,
ότε ό 'Ρήγουλος, όστις απεστάλη ίδια ίνα προτρέψη τούς
συμπολίτας του είς τήν συνομολογησιν τής ειρήνης, ήρξατο
έπί ποοφανεϊ κινδύνω τής ζωής του να ττροτρέπη αύτούς
είς τήν πάση θυσία έςακολούθησιν τού πολεμ,ου. Οί 'Ρω-
μαίοι ήκουσαν τάς συμβουλας τοΰ 'Ρηγούλου καί ούτως
ή πρεσβεία έπέστρεψεν άπρακτος. Ενταύθα ή παράδοσις
άνααιέρει ότι ό 'Ρήγουλος παρά τάς έπιμόνους παρακλή-
σεις τής συζύγου καί τών τέκνων του καί απάντων
τών Συγκλητικών τηρήσας τούς όρκους του ύπέστρεψεν είς
Καρχηδόνα, όπου λέγεται ότι οί Καρχηδόνιοι δια πολ-
λών βασάνων έθανάτωσαν αύτόν.

Έπαναληφθέντος τοΰ πολέμου οί 'Ρωμαίοι τό έπόμε-
νον ετος (24 9 π. Χ.) ήττήθησαν άποθαρρυνθέντες έκ τών
άπαισίων οίωνισμών" διότι ό ύπατος K.lcivôicç Πονίχερ
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άχ,ούσας παοά τών οίωνοσκόπων ότι οί ιεροί όρνιθες απε-
ποιοΰντο τήν προσφερομένην αύτοΐς τροφήν α."Α ς πίωσο
Λοιπόν», είπε, καί ερριψεν αύτούς εις τήν θάλασσαν. Το
αυτό δε ετος τρικυμία εφθειρε πάλιν τον στόλον αυτών.
Κατά δε τά επόμενα τέσσαρα ετη ό πόλεμος ήν μ,άλλον
ληστρικός, διότι ό γενναίος τών Καρχηδονίων στρατηγός
ΆμϊΛκας Βάρκας, εύπατρίδης Καρχηδόνιος, πατήρ του
μετέπειτα στρατηγού Άννίβου, καταλαβών τον παρά το
Δρέπανον "Ερυκα ήνώχλει τούς 'Ρωμαίους δι' επιδρομών
καί δηώσεων, εως ου έκεΐνοι έζαντληθείσης τής υπομονής
των έποίησαν εκκλησιν είς τήν φιλοπατρίαν τών συμπο-
τών των υπερ ναυπηγήσεως νέου στόλου. Ό έκ 20 0 πεν-
τήρων συνιστάμενος ούτος στόλος παρεδόθη είς τον ύπα-
τον Λοντάτιογ Κάτάογ, όστις συναντήσας τούς Καρχη-
δονίους παρά τάς Αν γούστα ç νήσους (241 π. Χ.) ένίκη-
σεν αύτούς κατά κράτος καί 50 μεν ναύς κατεβύθισεν 70
δε συνέλαβεν αύτάνδρους. Μετά τήν ολοσχερή ταύτην
ήτταν οί Καρχηδόνιοι ύπείκοντες τή συμβουλή αύτοΰ τοΰ
Άμίλκα συνωμολόγησαν είρήνην ύπό βαρυτάτους όρους
ύποχρεωθέντες α'.) να άποχωρήσωσιν έξ άπάσης τής Σι-
κελίας, β'.) νά άποδώσωσι τούς αιχμαλώτους άνευ λύ-
τρων καί γ'.) νά πληρώσωσιν άμέσως μεν 1000 τάλαν-
τα ώς πολεμικήν άποζημίωσιν, έντός δε δεκαετίας ετερα
1200, τόδλον 105 περίπου εκατομμύρια σημ. φράγκων.

Ουτω μετά είκόσιτετραετεϊς άγώνας κατέπαυσεν ό πρώ-
τος Καρχηδονικός πόλεμος καί ή Σικελία έγένετο ή πρώτη
'Ρωμαϊκή επαρχία, είς ήν άπεστάλη πρός διοίκησιν είς
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πραίτωρ μεθ ' ενός ταμίου; ό δε του Ίανοΰ ναός το δεύ-
τερον έκλείσθη έπί εξ ετη (σελ. 17).

Κατά τό μεταξύ του πρώτου καί δευτέρου Καρχηδο-
νικοΰ πολέμου διάστημα οί 'Ρωμαίοι έπωφεληθέντες έκ
τής φοβέρας στάσεως τοΰ μισθοφορικού στρατού τών Καρ-
χηδονίων έγένοντο κύριοι τών έν τή Μεσογείω νήσων Σαρ-
δους καί Κορσικής (238 π. Χ.). Οί δε Καρχηδόνιοι κα-
ταβαλόντες μετά τριετείς αγώνας τήν στάσιν καί θέλον-
τες νά άποζημ-ιωθώσι τρόπον τινά δια τήν άπώλειαν τής
Σικελίας έπεχ_είρησαν δια τοΰ Άμίλκα Βάρκα καί είτα
δια τοΰ γαμβρού αυτού Άσάρούβα τήν κατάκτησιν τής
'Ιβηρίας, ήτοι τής σημ,ερινής 'Ισπανίας καί Πορτογαλ-
λίας, καί έκυρίευσαν άπασαν τήν μέχρι τοΰ "Ιβηρος
(Έβρου) ποταμοΰ χώραν κτίσαντες αυτόθι νέαν Καρχη-
δόνα, τήν Καρθαγένηγ (228 π. Χ.). Καί εβλεπον μεν
οί 'Ρωμαίοι μετά ζηλοτυπίας τήν αύξουσαν ταύτην δύ-
ναμιν τών Καρχηδονίων, άλλ' ήναγκάσθησαν έπί τοΰ πα-
ρόντος να καταστείλωσι τήν όργήν αύτών, συνθήκας μόνον
ποιήσαντες πρός αύτού; ϊ·ια μή διαβώσι τόν "Ιβηρα. Διότι
ειχον να πολεμήσωσι πρώτον μέν πρός τούς Ί22νριους,
κατοικοΰντας είς τα, βόρεια τής Ηπείρου καί δια τών
πειρατειών καί ληστειών αύτών δηοΰντας τα παράλια τής
'Αδριατικής, ών τήν βασίλισσαν Τεϋταν νικήσαντες καθυ-
πέβαλον είς έτήσιον φόρον (228 π. Χ.), καί δεύτερον πρός
τούς Γα.Ιάτας, ους οί ύπατοι ΚΙανόως Μάρκε.ΙΙος καί
Κορνήλιος Σκηπίων κατά κράτος νικήσαντες κατέστησαν
τήν χώραν των έπαρχίαν 'Ρωμαϊκήν ύπό τό όνομα frroç
r<yy "Αλπεων Γαλατίαν ίδρύσαντες αύτόθι πολλάς αποικίας.
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Άμα δε άπαλλαγέντες οί 'Ρωμαίοι τών 'Ιλλυρικών καί
Γαλατών εστρεψαν τα βλέμματα των προς τήν Ίβηρίαν,
όπου ό διαδεχθείς τον δολοφονηθέντα Άσδρούβαν είκοσι-
τετραέτης υιός του Άμίλκα Βάρκα 1 Αννίβας, όστις παις
ων ή*ολούθησε τον πατέρα αύτοΰ είς Ίβηρίαν καί έκλη-
ρονόμησε παρ' αύτοΰ άσπονδον το μίσος κατά τών 'Ρω-
μαίων, είχε συμπλήρωση τήν κατάκτησιν τής Ιβηρίας
καί ήτοιμάζετο να έπιτεθή κατά τών 'Ρωμαίων, πριν ή
εκείνοι ύποτάξχντε: τού; 'Ιλλυριού; καί Γαλάτας δυνη-
θώσι να άντεπεζέλθωσι κατ' αύτοΰ δι' όλων τών δυνάμεων
των. "Οθεν κυριεύσας μετά όκτάμηνον πολιορκίαν τήν Ζά-
κανθαν (Σάγουντον), 'Ελληνίδα πόλιν, ης οί κάτοικοι μή
θέλοντες να παραδοθώσι παρέδοσαν εαυτούς καί τήν πόλιν
εις τάς φλόγας (219 π. Χ.), διήλθε τον "Ιοηρα παοα τάς
προ; τούς Ρωμαίους ύφισταμένας συνθήκας καί υπερβάς
τα Πυρηναία μετά 50000 πεζών 9000 ιππέων καί 37
ελεφάντων έχωρει έπί τόν 'Ροδανον, σκοπών ίνα έκεΐθεν
δια τών Άλπεων κατέλθη είς Ίταλιαν, διότι ή κατά θά-
λασσαν όδος ήτο ήδη κεκλεισμένη, καί ίνα καταβάλη τούς
'Ρωμαίους έν αύτή τή χώρα των, όπου ήλπιζεν ότι θα
ετύγχανε καί τής βοηθείας απάντων τών πρό μικροΰ ύπο-
ταχθέντων λαών. Οί 'Ρωμαίοι μάτην ύποδείζαντες αύτω
τε έν 'Ιβηρία έτι ευρισκομένω καί τή Καρχηδόνι τήν πα-
ραβίασιν τών συνθηκών έκήρυξαν τόν δεύτερον Καρχηδο-
νίων πόλεμον (218 π. Χ.) καί απέστειλαν είς Μασσα-
λίαν τον Π όπλων Κορνή.Ιιον Σκη πιω να μετά στρατοΰ,
νομίζοντες ότι εκείθεν έμελλε να διέλθη ό Αννίβας. Άλ-
λ' ότε ό Σκηπίων εμαθεν ότι ό Αννίβας διήλθε τόν 'Pc-
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δανόν και έτράπη προς τάς Άλπεις, το μεν ήμισυ τοΰ
στρατοΰ του ύπό τόν άδελφόν αύτοΰ Fralor άπέστειλεν
είς Ίβηρίαν, αυτός δε έσπευσεν είς συνάντησιν τοΰ Άννί-
€ου είς τήν άνω Ίταλίαν.

*Ην 'Οκτώβριος μήν τοΰ έτους 218 π. Χ. οτε ό Αν-
νίβας δέκα ήμέρας μετά τήν διάβασιν τοΰ 'Ροδανοΰ ε-
•φθασεν εις τάς υπώρειας τών χιονοσκεπών Άλπεων, τών
Ιτι φοβερωτέρων κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ φθινοπώ-
ρου, καί έπεχείρησε τήν πολυθρύλητον έκείνην διάβασιν
δι'αύτών, έν γι ώφειλε να υπερνικήση ού μόνον τάς χιόνας
καί τούς πάγους, ού μόνον το δυσβατον καί άπόκρημνον
τών κορυφών, άλλα καί τάς προσβολάς πλείστων Γαλα-
τικών φύλων, άτινα μόνον διά τών άγριων αύτών μορφών,
τοΰ μακροΰ γενείου καί τών δερματίνων ενδυμάτων ένέ-
πνεον τόν τρόμον είς τούς άτρομήτους εκείνους καταφρο-
νητάς τοΰ ψύχους καί-τών παγώνων. Δέκα καί πέντε ή-
μέρας διήρκεσεν ή έπίπονος πορεία, έννέα μέν δια τήν ά-
νάβασιν εζ, δέ διά τήν κατάβασιν, θυσιάσας αυτόθι τό ή-
μισυ τοΰ στοατοΰ. Διότι οτε υπερβάς τάς Άλπεις έφθα-
σεν είς τήν άνω Ίταλίαν καί ήρίθμησε τόν στρατόν αύτοΰ
εύρε μόνον 30000 πεζών 6000 ιππέων καί 7 ελέφαντας.
Άλλ' ευθύς μετά τήν πρώτην μάχην, δι' ής έκυρίευσε
τήν Ανγϋϋσταν πρωτεύουσαν τών Ταυρίνων έν τή άνω
Ιταλία καί έξησφάλισε τά νώτα αύτοΰ άπό πχσης επι-
θέσεως, πλείστοι Γαλάται άποστατήσαντες εσπευσαν ύπό
τάς σημαίας του καί ταχέως ηύξήθη ό άριθμός τών στρα-
τιωτών του σπουδαίως. *Ό9εν έπέτυχεν άκολόύΟως νά
νικήση τόν μέν Σκηπίωνα παρά τόν ποτχμόν Tixcror

( 'PioutvTicr. cIÔTOgicz) 3
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τον δε συνάρχοντα εκείνου Σεμπρώνιον παρά, τον ποταμόν
Τρεβίαν (218 n. Χ.-) καί τέλος τον Γάΐον Φλαμίνιον Νέ-
πωτα παρά τήν λίμνην Ταρσιμενηγ έν Τυρρηνία (217
π. Χ·), όπου έφθασε μετά τήν διάβασιν τών Άπεννίνων
όδεύων άδιακόπως έπί τέσσαρα ήμερονύκτια δια μέσου ά-
διαοάτων τελμάτων, έν οϊς καί αυτός έπαθεν έκ τής α-
γρυπνίας, τών κόπων καί τής νυκτερινής δρόσου καί υ-
γρασίας άπολέσας τόν ετερον όφθαλμόν, καί τό πλείστον
μέρος τοΰ στρατού του άπωλέσθη. Μετά τήν τελευταίαν
νίκην, ήν ώφειλε τό πλείστον είς τό ίππικόν, ακολουθών
τήν πορείαν κατά αήκος τών άκτών τής Αδριατικής είσ-
ήλασεν είς τήν Άπουλίαν, αναμένων, ώς ήλπιζε, τήν έξ-
έγερσιν τών τής Ιταλίας λαών.

Οί 'Ρωμαίοι έκπλαγέντες έκ τών επανειλημμένων τού-
των νικών κατέφυγον είς τήν έκλογήν δικτάτωρος καί
τοιούτον ανέδειξαν τόν Κοίντογ Φάόιογ Μάζιμογ. Ούτο<
εχων ώς ύπαοχον τόν Μάρχογ Mlyovxloy μετέβαλε τό
μέχρι τούδε σύστημα τοΰ πολέμου είς καθαρώς άμυντικόν3
σκεφθείς νά καταβάλγ) τόν πολέμιον δια τών ταλαιπωρία^
ενεκα τής παρατάσεως τοΰ πολέμου, περιοριζόμενος να έ-
πιβλέπη μόνον τάς κινήσεις αύτοΰ άφ ' ύψηλών μερών α-
πρόσιτων είς τό ίππικόν- διά τοΰτο καί βραδνς (cuncta·
tor) έπωνομάσθη. Άλλ' ό ύπαρχος του μίαν ήμερα"
απολέσας τήν ύπομονήν συνεπλάκη πρός σώμα Καρχηδο-
νικού στρατού καί ενεκα τής έπιτυχίας του διωρίσθη συν*
άρχων τού Φαβίου. Έπαναλαβών δε .το πείραμα κα
έμπεσών ήδη είς ένέδραν μόλις έσώθη τή βοηθείο: τοΰ Φα-
βίου. Άλλα καί ό δήμος τών 'Ρωμαίων δεν ήτο εύχαρι·
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στημένος έκ τής αδρανείας του Φαβίου* διό ανέθεσαν τήν
στρατηγίαν είς τς\;ς άναδειχθέντας υπάτους Γάϊον Τε-
ρέντων Ούάρρωνα καί Αεΰχων Α ψ Li ων Παν.Ιον, οϊτινες
άγοντες στρατόν» έξ 80000 πεζών καί 6000 ιππέων άν-
τιπαρετάχθησαν παρά τάς Κόννας κατά του Άννίβου
έχοντος δ0000 άνδρας ών 10000 ιππείς. Το έπίπεδον
τοΰ τόπου, αί κατά πρόσωπον τών 'Ρωμαίων στρατιωτών
πίπτουσαι ήλιακαί άκτϊνες καί ή φορά τοϋ ανέμου, όστις
Απέρριπτε τον έγειρόμενον κονιορτόν έπί τά πρόσωπα αυ-
τών, έπειθον τον Αίμίλιον Παΰλον περί τής κακής έκβά-
σεως τής μάχης καί πάντοτε άνέβαλλε τήν εναρξιν αύ-
τής. 'Αλλ' ό Ούάρρων ζηλών νίκας καί θριάμβους έδωκε
το σημεΐον τής μάχης έν τή ήμερα τής στρατηγίας του.
Ή ιστορία τοΰ πολέμου δεν άναγράφει φοβερώτερον όλε-
θρον εκείνου, δν οί 'Ρωμαίοι υπέστησαν έν Κάνναις (21 6
π. Χ.)' διότι μόνον 4000 έξ αύτών κατώρθωσαν νά δια-
φυγωτι. Καί αύτος δέ ό 'Αννίβας πολλάκις ήκούσθη λέγων
προς τούς εαυτού : , (ίΣτρατιώζαι, (ρείόεσθε τών ηττη-
μένων» . *

Θρήνοι καί οίμωγαί ήκούσθησαν έν Ρώμη έπί τή άγ-
γελί<£ τής έν Κάνναις ήττης, άθρόαι δέ αί 'Ρωμαίαι δέ-
σποιναι εσπευδον είς τόν ναόν τοΰ "Αρεως, όπως έξιλεώ-
σωσι τόν θεόν τοΰ πολέρ.ου. Άλλ* οί Συγκλητικοί δέν
άπώλεσαν τό θάρρος αύτών. Ευθύς διορίζουσι στρατηγούς
τόν Φάβιον Μάξιμ,'ον καί Κλαύδιον Μάρκελλον, ών ό μέν
ktfoç ό δέ άσπις τής πατρίδος έπωνομάσθη, καί στρατο-
λογοΰσι τάχιστα δεκαεπταέτη μειράκια, δούλους περί τάς
8000 καί ετέρους περί τάς 4000 δια χρέη πεφυλακισμέ-
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νους, άπηγόρευσαν είς τάς γυναίκας να εξέρχωνται είς
τάς οδούς, ύποχρεώσαντες συγχρόνως αύτά.ς να προσφέρω-
σιν ύπέρ τής πατρίδος πάντα τα πολύτιμα αύτών κοσμή-
ματα καί τα περιττά σκεύη. "Ινα δε μή % έπαυξήσωσι τήν
θλϊψιν καί άπελπισίαν τού λαού, ύπεδέχθησαν μετά τιμών
τόν αί'τιον τής συμφοράς Ούάορωνα, έκφράσαντες αύτω
καί εύχαριστίας, διότι καί μετά τήν ήτταν δεν επαυσεν
άγωνιζόμ,ενος ύπέρ τής πολιτείας.

Ό δε Αννίβας μ.ετά τήν μάχην δεν επήλθε κατά τής
'Ρώμης, ώς ήλπιζον πάντες, άτε στερούμενος τών αναγ-
καίων πολιορκητικών μηχανημάτων, άλλ* έτράπη είς τήν
Καμπανίαν καί διεχείμασεν έν Καπύτ), ήτις ήνοιξεν αύτω
τάς πύλας άποστατήσασα άπό τών 'Ρωμαίων. "Εστειλε
δε πρεσβείαν είς 'Ρώμην όπως διαπραγματευθή περί ει-
ρήνης καί ανταλλαγής τών αιχμαλώτων* άλλ* οί 'Ρω-
μαίοι ούδε να είσέλθη εις 'Ρώμην ή πρεσβεία επέτρεψαν.
Τότε ό Αννίβας έζήτησε βοήθεια ν έκ Καρχηδόνος" άλλ'
αύτόθι ισχύοντος τού Άνωνος άρχηγού τής άντιπολιτευο-
μένης αύτω ^.έριδος απερρίφθη ή αίτησις τού 'Αννίβου
θεωρηθείσης περιττής τής βοηθείας, διό καί άσήρ.αντο·.
όλως έστάλησαν επικουρίαι. "Εκτοτε ό άστήρ αύτού ήρ-
ξατο κλινών πρός τήν δύσιν, διότι οί μεν άποστάντες τής
'Ρώμης λαοί ούδεμίαν σχεδόν παρέσχον αύτω βοήθειαν,
οί δε 'Ρωμαίοι έματαίωσαν άφ' ενός μεν τήν πρός ΦίΛιτί-
π or τόν Ε '. βασιλέα τής Μακεδονίας συναφθεΐσαν ύπό του
Άννίβου στενήν συμμ.αχίαν, άφ' ετέρου δε τήν κατάληψιν
υπ'αύτού λιμένος τινός Γνα συγκοινωνη μετά τής Καρ-
χηδόνος, νικήσαντες αύτόν έπιτεθέντα έπί τούτω έπανει-
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λη μμενως κατα τη^ Νεαπόλεως καί Κύΐ/.ης. Τέλος δέ έ-
πα,νακτήσαντες τήν Καπύην ήνάγκασαν αυτόν να άπελθη
είς Άπουλίαν. Ίδόντες δέ νυν οί 'Ρωμαίοι ότι τα κατά
τήν Ίταλίαν όμαλώς πως διετέθησαν καί έξησφαλίσθησαν
πάσης επικινδύνου επιθέσεως εκ μέρους τοΰ Άννίβου, α-
πέστειλαν τον μέν Κλαύδιον Μάρκελλον είς Σικελίαν, ενθα
έκυρίευσεν ούτος (212 π. Χ.) μετά μακράν πολιορκίαν
τάς μετά τών Καρχηδονίων πάλιν συνταχθείσας Σνρα-
v.ovcaç (*) ώς καί το τελευταϊον καταφύγιον τών Καρχη-
δονίων 'Ακράγαντα, τον δέ είκοσιτετραέτη Πόπ.Ιιον
Κορνήλιον Σκηπίωνα τον έπικληθέντα βραδύτερον 'Αφρι-
κανό?· είς Ίβηρίαν, όπου είχον φονευθή οί προαποσταλέν-
τες Σκηπίωνες Γναΐος καί Κορνήλιος. Ούτος έν όλίγω
διαστήματι χρόνου ύπέταξεν όλην τήν Ίβηρίαν καί έκυ-
ρίευσε τήν Καρύαγενην τό μόνον προπύργιον τών Καρ-
χηδονίων. Τότε ή Καρχηδών άνανήψασα έκ τής α-
δρανείας αύτής απεφάσισε να άποστείλη προς τον Άν-

(1) Κατά τήν αλωσιν ταύτην τών Συρακουσών Ιφονεύθη κα\ ο
διάσημος μαθηματικές 'Αρχιμήδης, όστις δια τών μηχανημάτων,
οίτινα αυτές επενόησε, σπουδαίως εβλαψε τους Ρωμαίους κα} παρέ-
τεινε τήν πολιοοκίαν. Τούτον μετά τήν αλωσιν ευρε στρατιώτης τις
Ιν τώ σπουοχστηρίω του εσκυμμένον κατά γης ίτζ\ του δαπέδου καί
διαγράφοντα γεωμετρικά σχήματα. 'Αφοσιωμένος δε ών είς τήν
Ιργασίαν του και μή εννοήσας τα περί αυτόν συμβαίνοντα χωρίς να
στρέψη τήν κεφαλήν λέγει προς τον στρατιώτη ν «Μή μου τούς
■νατκλοι/ς τάραττε». 'Εξοργισθείς τότε ό στρατιώτης ^ρόνευσεν
αυτόν μή γνωρίζων οτι ήτο ο 'Αρχιμήδης* διότι δ Μάρκελλος εΤχε
οιατάξη αυστηοως να φεισθώσιν αυτοΐί οί στρατιώται h τ7| λεηλα"
σία τής πόλεως.
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νίβαν είς Ίταλίαν σπουδαίας επικουρίας δια του αδελφού
αύτοΰ Άσδρούβα. Άλλ' οί 'Ρωμαίοι λαβόντες έγκαίρως
τα κατάλληλα μέτρα όπως έμποδίσωσι τήν έπικοινωνίαν
αύτοΰ μετά τοΰ άδελφοΰ, απήντησαν τον έξ 60000 αν-
δρών συγκείμενον στρατόν τοΰ Άσδρούβα έν τή άνω 'Ι-
ταλία καί συνάψαντες μ.άχην παρά τον ποταμό ν Μεταυ-
for (207 π. Χ.) κατετρόπωσαν αύτόν ολοσχερώς, πεσόν-
των έν τή μάχγ) 56000 ανδρών καί αύτοΰ τοΰ Άσδρού-
βα. Ό δέ Αννίβας άκριβώς καθ' ήν ήμέραν ανέμενε τον
άδελφόν του είδε τήν κεφαλήν αύτοΰ ριφθεΐσαν έπίτηδες
ύπό τών 'Ρωμαίων είς τό στρατόπεδον αύτοΰ, καί τότε
περίλυπος ά,πεφάνθη ότι έν τή κεφαλή έκείνν) διεβλεπε τήν
τύχην τής έαυτοΰ πατρίδος. "Εμεινεν έν τούτοις έπί τέσ-
σαρα έτη έν Ιταλία άγωνιζόμενος άνευ επικούρων καί ά-
νευ συμμάχων ύπό πάντων εγκαταλελειμμένος.

'Ενώ τοιαύτα συνέβαινον έν 'Ιταλία, ό έν 'Ιβηρία εύρι-
σκόμενος Π. Κορνήλιος Σκηπίων έπανήρχετο νικηφόρος
καί τροπαιοΰχος είς Ίταλίαν καί συνελάμ,βανε τύ σχέδιον
όπως μεταφέρη τόν πόλεμον είς Άφρικήν καί άναγκάσγ)
τούς Καρχηδονίους νά άνακαλέσωσιν έξ 'Ιταλίας τον Άν-
νίβαν, καίτοι οί Συγκλητικοί καί μάλιστα ό Κ. Φάβιος
Μάξιμος ήσαν τής έναντίας γνώμης. 'Εγκριθέντος δε του
σχεδίου τούτου καί εκλεγείς ύπατος ό Σκηπίων έλαβε
30000 άνδρας,τούς πλείστους έθελοντάς έκ Σικελίας, κα
440 ναΰς και έπλευσεν άρχομένου τοΰ θέρους του 204 π.
Χ. είς Άφρικήν, άφοΰ μάτην οί Καρχηδόνιοι προσεπάθη-
σαν νά τον έμ,ποδίσωσιν άποστείλαντες τον άδελφόν του
Άννίβου Μ άγων α είς τήν άνω Ίταλίαν, όστις όμως δεν
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κατώρθωσε να ενωθή μετ' αύτοΰ, επεισαν δε καί τον βα-
σιλέα της Μακεδονίας Φίλιππον δια χρυσού να προσβάλη
τα 'Ιταλικά παράλια. Έν 'Αφρική ό Σκηπίων έξασφα-
λίσας τήν συμμαχίαν του βασιλέως τής Νουμιδίας Μαο-
σν. νάοσον ένίκησεν έπανειλημμένως τον Καρχηδονικόν
στρατόν καί ήπείλησεν αυτήν τήν Καρχηδόνα. Τόν Άν-
νίβαν τότε έθεώρησαν μ,όνον ίκανόν να άντιταχθή πρός
τούς 'Ρωμαίους* όθεν άνακαλουσιν αύτόν. Εκείνος δε
μετά δακρύων άφήκε τήν χώραν, έν ή τοσαΰτα Ιστησε
λαμπρά τρόπαια, καί εσπευσεν είς τήν σωτηρίαν τής πα-
τρίδος του. Αύτόθι δέ στρατολογήσας πλείστους έκ Νου-
μιδίας συμπράττοντος αύτω τοΰ ετέρου βασιλέως αύτής
Σνφαχος αντεπεξήλθε κατά τοΰ Σκηπίωνος, όν ύπήντησεν
έν Ζάμα (202 π. Χ.). 'Επειδή δέ τήν προτεραίαν τής
μάχης ό 'Αννίβας λαβών συνέντευξιν μετά τοΰ Σν.ηπίω-
νος δέν ήδυνήθη να πείση αύτόν να συνάψωσιν είρήνην ά-
νευ μάχης,συνεκροτήθη τήν έπιοΰσαν κρατερά μάχη, έν ή
ένικήθησαν κατά κράτος οί Καρχηδόνιοι, ό δέ 'Αννίβας
ολίγους εχων μόλις ήδυνήθη να διασωθή είς Καρχηδόνα,
ήν δέν είχεν έπανίδγ) άπό 34 έτών, ότε παΐς ών ήκολού-
θησε τόν πατέρα του είς Ίβηρίαν.

Τήν μάχην ταύτην διεδέχθη εύθύς ειρήνη, αποδεκτών
γενομένων παρά τών Καρχηδονίων πάντων τών προταθέν-
των όρων τή συμβουλή τού Άννίβου' ούτοι δ' ήσαν' α')
Να άποδώσωσιν οί Καρχηδόνιοι πάντας τούς αιχμαλώ-
τους, αύτομόλους καί έλέφαντας καί πάντα τα πλοία αυ-
τών πλήν δέκα. β') Να πληρώσωσι 10000 τάλαντα ώς
πολεμικήν άποζημίωσιν έν διαστήματι 50 έτών. γ ') Να
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μή κηρύττωσι πόλεμον άνευ τής άδειας τής 'Ρώμης ού8ε
μισθοφόρους νά στρατολογώσι καί δ') Νά καταλίπωσιν ά-
πάσας τάς έκτος τής 'Αφρικής κτήσεις καί νά άποδώσώ-
σιν είς τόν Μασσανάσσην τάς άπ' αύτοΰ άφαιρεθείσας
χώρας.

Μετά τήν συνομολόγησιν τής ειρήνης ό μεν Σκηπίων
έπανήλθεν είς 'Ρώμην, ενθα έτέλεσε μεγαλοπρεπέστατον
θρίαμβον λαβών καί τό έπώνυμον 'Αφρικανός, ό δε 'Αν-
νίβας άφιερώθη είς τήν έσωτερικήν τής πατρίδος του διορ-
γάνωσιν εκλεχθείς Σουφφέτης' ενεκα όμως τών παρεμ-
βληθέντων αύτω ύπό τής ίσχυράς άντιπολιτεύσεως πολ-
λών προσκομμάτων ήναγκάσθη νά καταλίπιρ τήν πατρίδα
του καί νά άπέλθν) πρός τόν βασιλέα τής Συρίας Άν-
τίοχον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Πόλεμοι τών 'Ρωιιαίων έν τη 'Ανατολή

W W Α ι

μέχρι τέλους του τρίτου
Καρχνιδονικου -πολέμου.

Οί 'Ρωμαίοι γενόμενοι ήδη διά τής τελευταίας νπρός
τούς Καρχηδονίους συνθήκης κύριοι άπάσης τής Σικελίας
καί 'Ιβηρίας μετά τών ταύταις παρακειμένων νήσων έπο-
λέμησαν κατ' άρχάς πρός τούς έν τή άνω Ιταλία Γα Jeί-
τας, οϊτινες σπουδαίας είχον παράσχιρ ύπηρεσίας τω 'Αν-
νίβα καί δι' αύτοΰ είχον άνακτήσγι άπασαν σχεδόν τήν
προτέραν αύτών χώραν. Δέκα ετη κατά συνέχειαν
(201 — 1 9 ί π. Χ.) έπολέμουν προς αύτούς καί τέλος δια
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του υπάτου Κοργη.Ιίου Σχηπίωνος Νασιχά κατίσχυσαν
αυτών καί ήνάγκασαν αυτούς να παραχωρήσωσι τό ήμισυ
τής εαυτών χώρας προς έγκατάστασιν 'Ρωμαίων α-
ποίκων.

Είτα εστρεψαν τα όπλα αύτών οί 'Ρωμαίοι κατά Φι-
2ίππον τοϋ Ε'. βασιλέως τής Μακεδονίας, όστις έν τω
δευτέρφ Καρχηδονικω πολέμω ειχε συνάψη συμμαχίαν
μετά τών Καρχηδονίων καί ήπείλει να προσβάλη τα 'Ι-
ταλικά παράλια, έάν μή προλαβόντες οί 'Ρωμαίοι έξή-
γειρον κατ' αύτοΰ τούς Αιτωλούς (211 π. Χ.). Οί πρός
αύτόν πόλεμοι ήρξαντο το φθινόπωρον τοΰ 200 π. Χ. ότε
οί 'Ρωμαίοι έκάλεσαν αυτόν νά παύση πολέμων τάς πό-
λεις τής 'Ελλάδος, τούςΝ Ροδίους καί τον Άτταλον βα-
σιλέα τοΰ Περγάμου, οιτινες είχον έπικαλεσθή τήν βοή-
θειαν αύτών. Καί ηύτύχησε μεν κατά τα δύο πρώτα ετη
τοΰ πολέμ,ου ό Φίλιππος, άλλ1 ότε άνηγορεύθη ύπατος ό
Τίτος Κύϊγζος Φ,ΐαμιγΐγος άνήρ πεπροικισμένος διά πάν-
των τών στρατιωτικών πλεονεκτημάτων καί ιδία τής αύ-
στηοάς στρατιωτικής πειθαρχίας καί εστάλη κατ' αύτοΰ
συμμαχούντων καί τών 'Αχαιών καί Αιτωλών, δεν ήδυ-
νήθη να άνθέξη, άλλ' ήττήθη κατά κράτος έν τή παρά
τάς Kvrdç χεψα,Ιας μάχη έν Θεσσαλία (197 π. Χ.). Ε-
δέχθη δε τότε άσμένως τούς πρ^ταθέντας αύτω ύπό τοΰ
Φλαμινίνου όρους τής ειρήνης καί εδωκε σύν άλλοις καί
τόν υίόν του Δημήτριον ώς όμηρον.

Μετά τήν συνομολογησιν τής πρός Φίλιππον ειρήνης ό
Φλαμινΐνος κατήλθεν είς τήν Ελλάδα, καί τελουμένων
τών Ίσθμίων έν τω Ίσθμφ τής Κορίνθου άνέγνω ψήφι-
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σμα τής Συγκλήτου, δι' ού παρείχετο έλευθερία καί αυ-
τονομία είς τάς 'Ελληνικάς πόλεις. Χαρά τότε καί άγαλ-
λίασις κατέλαβε πάντας τούς "Ελληνας, οιτινες àGpôot
εσπευδον έπιδαψιλεύοντες τιμάς καί στεφάνους τω ελευθε-
ρωτή μή έννοοΰντες οτι δια τής πανούργου πολιτικής του
έκεΐνος ποοπαρεσκεύαζε τήν ύποδούλωσιν τής 'Ελλάδος.

Οί δ' 'Αχαιοί καί Αιτωλοί ίδόντες ότι έψεύσθησαν τών
έλπίδων, τάς όποιας έκάτεροι εΓχον συμμαχήσαντες μετά
τού Φλαμινίνου, οί μεν ότι θα προσελάμβανον τήν Σπάρ-
την έν τή Αχαϊκή συμπολιτεία διωκομένου εκείθεν τοΰ
τυράννου Νάβιος, οί δε ότι θα ύπέτασσον είς τήν Αίτω-
λικήν συμμαχίαν τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν, Άκαρνα-
νίαν καί Λευκάδα, δεν ήδύναντο να κρύψωσιν έπί τούτοις
τήν έχυτών δυσαρέσκειαν. Δοθείσης δε αφορμής πρώτοι
οί Αιτωλοί ήρχισαν τάς έχθροπραζίας κατά τών 'Ρω-
μαίων έκπορθήσαντες τήν όχυραν πόλιν Δημητριάδα. "Ε-
πεισαν δέ καί τόν τότε ισχύοντα έν 'Ασία βασιλέα Άν-
τίοχον τόν Γ', έπονομαζόμενον Μεγαν να έκστρατεύση
είς τήν 'Ελλάδα κατά τών 'Ρωμαίων, λέγοντες αύτψ ότι
έπί τή εμφανίσει του άπασα ή 'Ελλάς θά έξηγείρετο.
Τωόντι δέ ό βασιλεύς ούτος θέλων να προλάβη τούς 'Ρω-
μαίους, οΐτινες ζηλοτύπως μέν εβλεπον τήν αύξησιν αύ-
τοΰ έν 'Ασία καί έν Θράκη, άλλ' ήσαν άπησχολημένοι
κατά τήν έποχήν ταύτην είς τόν πρός Γαλάτας πόλεμον,
παρακινούμενος δέ καί ύπό τοΰ είς τήν αύλήν του κατα-
φυγόντος Καρχηδονίου 'Αννίβου να ένεργήση ώς οιόν τε
τάχιστα ήλθεν είς τήν 'Ελλάδα (192 π. Χ.) και έκυ-
ρίευσεν άμέσως τήν έν Εύβοια Χα.Ιχίδα, τάς έν Θεσσα-



Πόλεμος προς Άντίοχον βαόιλέα τής Συρίας 91

λία Φερράς, Φάρσα.Ιον καί Σκότουσσαν καί έπολιόρκησε"
την Αάρισσαν. Άλλ' οί κατ' αύτοΰ έπελθόντες ύπατοι
Μάρκος Πόρκιος Κάτων καί Λεύκιος Βαλέριος ΦΙάκκος
κατενίκησαν αύτόν ολοσχερώς είς Θερμοπύλας (191 π.Χ.)
καί ηνάγκασαν αυτόν να φύγη έσπευσμένως εις τήν πρω-
τεύουσαν τού βασιλείου του "Ε<ρεσον μετά 500 μόνον αν-
δρών. Άλλα και αυτόθι καταδιώξαντες αυτόν κατ' αρ-
χάς μεν τόν ένίκησαν κατά θάλασσαν παρά τόν Ενρνμε-
όοντα ποταμόν συμμαχούντων καί τών 'Ρόδιων, είτα δε
παρά τό άκρωτήριον τής 'Ιωνίας Μυόννησον καί τέλος
κατά ξηραν παρά τήν Μ α γνήσια ν τήν έπί Σιπύλω (190
π. Χ.) στρατηγοΰντος τοΰ Λευκίου Σκηπίωνο(., όστις εί-
χεν υπάρχον τόν άδελφόν αύτού Σληπίωνα τόν Άφρικα-
νόν. Ή τελευταία αύτη ήττα τοΰ Άντιόχου ήν οριστική.
"Οθεν ήναγκάσθη να δεχθή τούς προταθέντας αύτω ύπό
τοΰ Σκηπίωνος όρους τής ειρήνης, οίτινες ήσαν" α') να
Ιγκαταλίπη τήν Μικράν Άσίαν, τήν έντεύθεν τοΰ Ταύρου
χώραν καί τήν Θρακικήν Χερσόνησον, άς έδωκαν είς τόν
βασιλέα τοΰ Περγάμου Εύμένην* β') να παραδώση τα
πλοία, τούς έλέφαντας κ.αί πάντας τούς εις αύτον κατα-
<ρυγόν*τας πολεμίους άνδρας τής Ρώμης, έν οίς καί τόν
Άννίβαν(1), καί γ') να πλήρωση πολεμικήν άπόζημίωσιν

(1) Ό 'Αννίβας τότε κατώρθωσε τ^ συνδρομή τοΰ Άντιόχου να
ούγη εις ΒιΟυνίαν παρά τον βασιλέα αυτής Προυσσίαν. Άλλ' ότε
πρεσβεία της 'Ρώμης, ης ήγεΤτο ό Φλαμινΐνος, έζήτησε παρά τοΰ
Προυσσίου τήν εκδοσιν αύτου, δ 'Αννίβας κατεστρεψε τον βίον πιών
κώνειον ό'περ μεθ' έαυτοΰ εφερεν (183 π. Χ.). Το αυτέ δε ετος άπέ-
θανεν £ν Καμπάνια εξόριστος κα"ι δ νικητής αυτου Σκηπίων ό Ά-
- φρικανός.



92

Περίοδος Β'. — Δημοκρατία

έκ 15000 ταλάντων. Έπί τή νίκη ταύτη ό Σκηπίων ε-
λαβε το έπώνυμον 'Ασιατικός.

Τό έπόμενον ετος οι 'Ρωμαίοι ένίκησαν έν 'Ασία μεν
τούς μεταξύ Φρυγίας και Καππαδοκίας έγκαταστάντας
περί τήν γ' εκατονταετηρίδα π. Χ. Γαΐάζας, έν Ελλά-
δι δε τούς μετά τοΰ Άντιόχου πολεμήσαντας Αίζω.Ιούς,
ους ύπέβαλον είς πληρωμήν 500 ταλάντων καί είς τήν
παραχώρησιν τής Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου (189 π.Χ.).

Έν τούτω τω μεταξύ ό βασιλεύς τής Μακεδονίας Φί-
λιππος, όΐτις δια να άναροιπίζηται πάντοτε έν έαυτω
τό κατά τών 'Ρωμαίων μίσος διέταξε να άναγινώσκωσιν
αύτω καθ' έκάστην τήν ύπό τών 'Ρωμαίων έπιβληθεΐσαν
συνθήκην ειρήνης, ήρξατο παρασκευαζόμενος όπως άνα-
κτήσηται τήν τε χώραν καί τήν προτέραν αύτοΰ ίσχύν
άλλ' έν μέσω τών προπαρασκευών του άπέθανεν. Ό δια-
δεχθείς ούτόν νόθος υιός του Περσεύς λαβών υποσχέσεις
περί βοηθείας παρά τών Καρχηδονίων, παρά τοΰ Άντιό-
χου τοΰ Λ', βασιλέως τή, Συρίας, παρά τοΰ Προυσσίοα
βασιλέως τής Βιθυνίας, παρά τών Αχαιών, Βοιωτών
καί 'Ροδίων έξηκολούθησε τάς τοΰ πατρός παρασκευάς.
Άλλ' επιστασης τής ωρας τοΰ πολέμου πάντες άπεσύρ-
θησαν καί διά τής βοηθείας μόνου τοΰ Κότυος βασιλέως
τών Θρακών κατήλθον- είς τόν άγώνα, ον έπέσπευσεν ίδια
ό τοΰ Περγάμου βασιλεύς Ευμενής ό Β'..άναγγείλας αυ-
τοπροσώπως τοίς 'Ρωμαίοις τάς τοΰ Περσέως παρα-
σκευάς. Καί έπί τρία μεν ετη (171 — 168 π. Χ.) ούδεν
ήδυνήθησαν νά κατορθώσωσιν οί κατ' αύτοΰ άποσταλέν-
τες στρατηγοί τών 'Ρωμαίων. Άλλ' ό Λεύκιος Αιμίλιος
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Παϋ.Ιυς υιός του έν Κάνναις πεσόντος ήνάγκασεν αύτόν
νά συνάψη κρίσιμον μάχην παρά τήν IJvôrar (168 π.
Χ.) όπου ηττηθείς εφυγεν είς τήν νήσον Σαμοθράκην.
Κινδυνεύων δε καίαύτόθι να συλληφθή ηθέλησε να φύγη
είς Θράκην, άλλα προδοθείς συνελήφθη καί άπήχθη είς
'Ρώμ,ην αιχμάλωτος μετά δύο αύτοΰ υίών καί τοΰ υίοΰ
τοΰ Κότυος. Ό δε Αίμ,ίλιος ΙΊαΰλος άοοΰ μετά τών επι-
τρόπων τής Συγκλήτου διερρύθμισε τά τής Μακεδονίας,
διαιρέσας αύτήν είς τέσσαρας τετράδας καί άπαγορεύσας
τήν έπιγαμίαν καί έπικοινωνίαν μεταξύ άλλήλων, ύπε-
χρέωσε πάντας τούς πλουσίους καί έγκριτους τής χώρας
νά μεταναστεύσωσιν είς Ίταλίαν, τάς δέ πόλεις τών 'Ιλ-
λυριών καί 'Ηπειρωτών, αϊτινες έτάχθησαν μετά τοΰ
Περσέως, έπόοθησε καί ύπέρ τάς 150000 άνδρών έξην-
δραπόδισε, τούς δέ άποτελοΰντας τό συνέδριον τής Αίτω-
λικής συμμαχίας 550 βουλευτές κατέσφαξε, πολλούς δέ
έξ 'Ακαρνανίας καί Βοιωτίας άπεστειλεν εις Ίταλίαν.
Έπί δέ τή καταγγελία τοΰ Καλλικράτους, υποψηφίου
στρατηγοΰ τής 'Αχαϊκής συμπολιτείας, συνέλαβε καί άπέ-
στειλεν είς Ίταλίαν ώς ομήρους 1000 τών έγκ-ρίτων 'Α-
χαιών, έν οίς καί τόν ιστορικόν Μεγαλοπολίτην Πο.Ιν6ωγ.
Μετά ταΰτα έπανήλθεν είς ΊΡώμην καί κατήγαγε τριή-
μερον μεγαλοπρεπέστατον θρίαμβον, δν έκόσμουν ό Περ-
σεύς μετά τών δύο υίών του, ό τοΰ βασιλέως Κότυος παϊς,
6 βασιλεύς τών 'Ιλλυριών Γένδιος καί άπειροι θησαυροί
τών Μακεδόνω·.'.

'Αλλά πολύ άπεΐχεν ετι νά ειρήνευση ή Μακεδονία καί
ή Ελλάς" διότι έν μέν τή Μακεδονία\Ανδρίσκος τις παρα-
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στήσας εαυτόν ώς τον υίόν του Περσέως Φίλιππον, όθεν
και ΨευδοψίΛιπκοα έκλήθη, είσήλθεν εις την Μακεδονίαν
τη βοήθεια των Θρακών, άνεγνωρίσθη υπό των Μακεδό-
νων ως ελευθερωτής και έπεθύμησε να άρξη αυτών ανεξ-
αρτήτως άπο των "Ρωμαίων. Άλλ' δ πραίτωρ Kaixc-
.Ιιος Méielloç τάχιστα έξηφάνισεν αυτόν τε και το βα-
σίλειον, ο—ερ ώνειρεύθη, παρά την Πνδγαγ (148 π. Χ.),
καί αΰτος μεν 6 Μέτελλος δια την ταχύτητα του πολέμου
έκλήθη Μαχεόοτιχός, η δε Μακεδονία έγένετο οριστικώς
επαρχία 'Ρωμαϊκή. Έν δε τη 'Ελλάδι, ενθα μετά οε-
καεπτα ετη έπανήλθον εις τάς πατρίδας των οί ε-
πιζήσαντες · εκ. των 1000 όμηρων 300 τον αριθμόν,
οί στρατηγοί της 'Αχαϊκής συμπολιτείας Δίαιος, Δαμό-
χριτος καί Κριτό.ίαος οντες Ικ των 300 επιζησάντων ό-
μηρων έπειράθησαν να άνορθώσωσι την υπό τών 'Ρω-
μαίων ταπί'.νωΟίϊσαν συμπολιτείαν αύτών. Θελήσαντες
όθεν υιχ της βίας να ύπαγάγωσιν ύτο την εαυτών συμ-
πολιτείαν τ»ς απ' αυτής άποσπασθ;ίσας πόλεις Σπάρτην,
Αργός καί Όρχομενον επέσυραν καθ' εαυτών την όργην
τών 'Ρωμαίων, οίτινες διέταξαν τον έν Μακεδονία εύοι-
σχόμενον Μέτελλον να επιστράτευση κατ* αυτών. Ούτος
έλθών νικά τον Κριτόλαον παρά την Σχάρφειαν της Λο-
κρίδος (147 π.· Χ.), εις δε τον διαδεξάμενον αυτόν Δίαιον
προτείνει- εντιμον καί επιεική συ%θήκην. - 'Αλλ' ό έν τω
μεταξύ αποσταλείς εις την Ελλάδα ύπατος Λεύκιος
Μόμμιοc αποπέμπει μεν τόν Μέτελλον εις την 'Ρώμην,
νικά δε τον Δίαιον κατά κράτος παρά την Αενχόπετρατ
(146 π. Χ.) κειμενην εις τήν εΐσοδον του Κορινθιακού
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ισθμού και γίνεται κύριος άμαχητεί της πλουσιωτάτης και
ευδαίμονος Κορίνθου, ην παρέδωκεν εις τάς φλόγας, άφου
κατέσφαξεν άπαντας τους έφηβους και έξηνίΐραπόδισε τους
γέροντας και τάς γυναίκας. Περισυνελεζε δε και πάντα
τα καλλιτεχνήματα αύτης, οπως δι* αυτών κόσμηση τον
θρίαμβόν του* ταΰτα δε παραδίδων εις τους ναυκλήρους
παρήγγελλεν αύτοϊς να μη θραύσωσί τι,διότι θα ήνάγκα-
ζεν αύτους να κατασκευάσωσιν ετερα όμοια ιδία δαπάνγ;(!).
Όμοίαν τύχην υπέστησαν αί Θηβα» και ή Χαλκις. "Εκ-
τοτε η 'Ελλάς κληθεΐσα *Α γαία, διετήρησεν ονόματι μό-
νον ασθενή αύτονομίαν, β,,αδύτερον δ" έπί Αυγούστου έ-
γένετο έπαρχία 'Ρωμαϊκή. Ό δε Μόμμιος ελαβεν έκ
ταύτης το έπώνυμον Άχαϊκόο.

Καθ' δν χρόνον οί 'Ρωμαίοι ήσαν άπησχολημένοι
είς τον προς τους Μακεδόνας και 'Αχαιούς πόλεμον,
άφορμης δοθείσης Ικήρυξαν πάλιν νέον προς τους Καρχη-
δονίους πόλεμον (140 π. Χ.). Διότι οί Καρχηδόνιοι ά-
πελπίσαντες οπως τύχωσι παρά των 'Ρωμαίων της αιτη-
θείσης Ικανοποιήσεως κατά του βασιλέως της Νουμιδίας
Μασσανάσσου, όστις ηρπαζεν άτιμωρητει άνα μίαν τάς
έν τν> 'Αφρική κτήσεις αυτών, εκήρυξαν κατ' αύτοΰ τον
πόλεμον. Ή 'Ρώμη θεωρήσασα τούτο παράβασιν των
συνθηκών και άφορμήν μόνον άναμένοντες όπως επιτεθώσ^
κατά της Καρχηδόνος, ής την καταπληκτικήν αυξησιν
και δύναμιν μετά ζηλοτυπίας εμαθον παρά των άποστα-
λέντων πρεσβευτών προς έξέτασιν της μετά του Μασσα-
νάσσου ερίδων, Ικήρυξαν τον πόλεμον. Ίδί^ δε ό Κάτων
εϊς ών τών πρεσβευτών τοσούτον άναγκαιοτάτην καί τα-
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χεϊαν έθεώρει τήν καταστροφή ν τής Καρχηδόνος, ώστε
είς τό τέλος εκάστης άγορεύσεώς του έν τή Συγκλήτω
προσέθετε' (.(Δοχεΐ δε μοι χα ι Καρχηδόνα μη είναΟ)
(Delenda est Carthago). 0\ Καρχηδόνιοι μετά με-
γάλης έκπλήξεως άκούσαντες τήν κήρυξ, ι ν τοΰ πολέμου
*αί μεγάλως φοβηθέντες έσπευσαν να άποστείλωσιν εις
'Ρώμην μεγάλην πρεσβείαν, ίνα παρα.καλέση τήν Σύγ-
κλητον νά άποσύρη τό περί πολέμιου δόγμ.α αυτής. Αύ-
τη δε έζήτησε πρώτον μεν 300 ομήρους, ους οί Καρχη-
δόνιοι παρευθύς έδωκαν. "Επειτα έζήτησαν άπαντα τόν
όπλισμόν αυτών καί είς τοΰτο ένεδωκαν, β δε άφοπλι-
•σμος έγένετο άμ,έσως. Τέλος ή Σύγκλητος είπεν ,,είς αύ-
τούς νά καταλίπωσι τήν πόλιν, ή; θα παρεδιδον είς τάς
φλόγας, καί να κατοικήσωσιν είς τα ενδότερα είς τριών
ώρών άπόβτασιν άπό τής Καρχηδόνος, παύοντες ν à ώσιν
έν τω μέλλοντι λαός έμπορικός" είχε δε τότε ή Καρχη-
δών περί τάς 700,000 κατοίκων. Οί δυστυχείς Καρχη-
δόνιοι άκούσαντες τήν τελευταίαν σκληράν καί άποτρό-
παιον άπάντησιν καί βραδέως κατανοήσαντες τήν ένέ-
δραν, ήν έστησαν αύτοϊς τοσούτον ύπούλως cl 'Ρωμαίοι,
άπεφάσισαν να ύπεραμυνθώσι τής χώρας των μέχρις εσχά-
των καί άδρώτ να πληρώσωσι τήν τε ζωήν καί έκάστην
λωρίδα τής πατρίου γής. Κλείσαντες όθεν τάς πύλας
τής οχυράς αύτών πόλεως άνέθεσαν τήν ύπερτάτην ήγε-
μονείαν είς τόν έκ τής εξορίας άνακληθέντα Άσδρονβαγ
καί στρατολογήσαντες ίκανόν άριθμόν νομάδων μ,ετέβα-
λον τήν πόλιν είς εύρύτάτον έργοστάσιον, έν ω οί μεν άν-
δρες έχώνευον τόν χρυσόν καί τόν άργυρον πρός κατα-
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σκευήν όπλων, αί δε γυναίκες κατεσκεύαζον έκ τής μα-
κράς αύτών κόμης σχοινιά δια τάς πολιορκητικάς μη-
χανάς.Ν '

Έν τω 'Ρωμαϊκώ στρατω συγκειμένω έξ 80000 αν-
δρών καί άποσταλέντι είς Άφρικήν ύπήρχε τότε άνήρ τις
υπηρετών ώς χιλίαρχος Σκηπίων Αιμιλιανός καλούμενος
υίος του Παύλου Αιμιλίου τοΰ Μακεδονικοΰ. Είς τούτον
διορισθέντα ύπατον άνέθεσαν οί 'Ρωμαίοι τήν διεξαγω-
γήν τοΰ πολέμου καί τήν έκπόρθησιν τής Καρχηδόνος.
Άλλ' έπί εν ετος ούτος περιωρίσθη μόνον είς τον άπο-
κλεισμόν τής πόλεως, διότι πασαι αί γενόμεναι κατ' αύ-
της εφο δοι γενναιότατα άπεκρούσθησαν. Τήν άνοιξιν δέ
τοΰ επομένου έτους (146 π. Χ.) κατορθώσας να γείνν)
κύριος τοΰ προς τον λιμένα τείχους είσήλθεν είς τήν πό-
λιν. Άλλα πολλούς τών έαυτοΰ στρατιωτών έδέησε να
άπολέση, εως ού φθάση είς τό κέντρον τής πόλεως, τήν
Bvpcrar, διότι οί Καρχηδόνιοι κεκρυμμένοι έν ταίς οίκίαις
έκώλυον τήν δίοδον. Τέλος 50000 τών πολιτών, έν οΓς
καί ό Άσδρούβας, διεσώθησαν τής σφαγής παραδοθέντες,
οί δέ λοιποί άπωλέσθησαν είς τάς φλόγας, είς ας παρέ-
δωκε τήν πόλιν ό Σκηπίων άμα γενόμενος αύτής κύριος.
Έπί 1*7 ήμέρας έκαίετο ή Καρχηδών, ό δέ Σκηπίων ι-
στάμενος έπί λόφου μετά τοΰ Έλληνος ιστορικού Πολυ-
βίου διδασκάλου του έθεώρει τήν πόλιν πυρπολουμένήν καί
άντί χαράς μελαγχολία τις κατέλαβεν αύτόν καί ήκούσθη
άπαγγέλλων τούς εξής στίχους τοΰ 'Ομήρου :

"Εσσει ήμαρ otar ποτ ô2c!)2r\ "Idως ίρή

και Πρίαμος και Λαος έϋμμεΜω Πριάμοιο.

('Ρωμαϊκή Ίότορία) 7

. , . / :· -
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ούτως όνομάζων την έαυτοΰ πατρίδα, ύπερ ης αάρα êç
τάνΰρώπεια άφορων èôeâtecy). Μετά την νίκην ταύτην ή
μεν Καρχηδονική χώρα έγένετο έπαρχία 'Ρωμαϊκή, ή δε
Καρχηδών κατεσκάφη καΐ ό χώρος, Ινθα ήτο έκτισμένη,
έκηρύχθη έπικατάρατος, ό δε Σκηπίων καταγαγών λαμ-
προν θριάμβον έπωνομάσθη 'Açppcxaroç ό νεώτερος.

'Ολίγα ε τη μετά ταΰτα αυτός ούτος ό Σκηπίων έκυ-
ρίευσε καΐ την έν 'Ιβηρία ίσχυράν πόλιν Νονμανζίαν κλη-
θείς δια τούτο καΐ Νονμαντίνοζ. "Ετερος δε ύπατος προ
αύτοΰ ό Φάβιος Σερουίλιος υπέταξε τελείως τους έν 'Ιβη-
ρία Λνσαανους (140 π. χ.) και έξησφαλίσθη δια παντός
εις το έξης πάσα της χώρας ταύτης αποστασία. Το αυτό
δε έτος της πτώσεως της Νουμ,αντίας οί 'Ρωμ,αΐοι εκλη-
ρονόμησαν δια διαθήκης του βασιλέως 'ΆττάΛον του Γ',
το βασίλειον του Περγάμου, οπερ αύξήσαντες δια της
προσαρτήσεως της Λυκίας, Καρίας και Φρυγίας μετέβα-
λο% εις έπαργίαν 'Ρωμαϊκήν όνομάσαντες αυτήν 'Αοίαγ.

wSMafftM'
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

Μάρκος Πόρκιος Κάτων
και αϊ μεταρρυθμίσεις τών Γράκχων.

Ή κατάκτησις τών έκτος της Ιταλίας χωρών έπόρισε
τή 'Ρώμη ού μόνον φήμην καί πλοΰτον άφθονον άλλα καί
ήθη καί έθιμα ούσιωδώς άλλοιώσαντα τα άρχαϊα άπλα
καί χρηστά ήθη τών 'Ρωμ,αίων. 'Ιδία δί ό 'Ελληνικός
πολιτισμός καί τα 'Ελληνικά ήθη ώς χείμαρρος κατέκλυσαν
τήν πόλιν, ή δέ έκ τής άφθονου εισροής τοΰ χρυσού προ-
κύψασα διαφθορά καί εκλυσις είσέδυσε κατ' ολίγον είς ά-
πάσας" τάς τάξεις τής Ρωμαϊκής κοινωνίας, Τό κακόν δέν
περιωρίσθη μόνον ένταΰθα, άλλα καί αύτή ή ένότης τών
πολιτών, υπέρ ής τοσούτον ευγενείς άλλοτε άγώνες συνή-
φθησαν, διεσπάσθη. "Ηδη ,-διακρίνονται δύο μέν άριστο-
κρατίαι, y) τών γνωρίμων έκ γένους καί ή τών άφανών έκ
πλούτου, περιλαβοΰσαι είς τάς χείρας αύτών άπάσας τάς
άκινήτους κτήσεις καί τήν πολιτικήν έξουσίαν,^καί μία τά-
ξις ή τών πτωχότατων, περιλαμβάνουσα ούχί πλέον τόν
χρηστόν έκεΐνον λαόν τών άρχαίων χρόνων, όστις δια τής
έργασίας καί τών αύστηρών ήθών ηύξησε τό μεγαλεΐον
καί τήν δύναμιν τής 'Ρώμης, άλλα ξένους τό πλείστον
δούλους άπελευθέρους τα τοΰ πολίτου δικαιώμ,ατα κεκτη-
μένους άνευ ήθικοΰ γοήτρου καί πατριωτισμού, έτοιμους
μόνον να πωλώσι τάς ψήφους των έν ταϊς άρχαιρεσίαις
ή τούς βραχίονας έν ταΐ, στάσεσιν. Είς τούτους δέ προσθε-
τέον μυριάδας άργυρωνήτων δούλων έργαζομένων έν ταΐς



άπεράντοις ίδιοκτησίαις τών πλουσίων (*) ή έν τοις έργο-
στασίοις καί ταϊς οΐκίαις αυτών, αγοραζομένων πολλάκις
άντί εύτελεστάτης τιμής (3,50 φρ. μέχρι 500 και 1000
έκαστος) και πωλουμένων έν τή άγορ<£ δίκην κτηνών.

Τοιαύτη μεν ήτο τότε ή ηθική και κοινωνική κατά-
στασις τής 'Ρώμης. Κατά του νεωτεριστικού δε πνεύμα-
τος τών 'Ρωμαίων, όπερ άντεπροσώπευεν ό οίκος τών
Σκηπιώνων άσπασαμένων τα 'Ελληνικά ήθη, ό του Μαρ-
κέλλου, του Παύλου Αιμιλίου καί τών Φλαμινινων, άντε-
πεξήλθεν ό Μάρκος Πόρκως Κάζων ό πρεσβύτερος, άνήρ
πολεμικός όμοΰ καί αγρότης, χρηστός καί αδιάφθορος ύπό
τοΰ πλούτου, έγκρατής καί μέχρι φιλαργυρίας οικονόμος,
iv γένει πάσας τάς άρετας καί τήν λιτότητα τών άρχαίων
'Ρωμαίων κεκτημένος. "Απαντα τόν βίον αυτοΰ διήλθεν
ώςζψητής', διό χαΙΚηνσωρίνος (censor—τιμητής) εκλή-
θη, παλαιών νΰν μέν κατά τής πολυτελείας τών 'Ρωμαίων
δεσποινών, νΰν δέ κατά τών έξ 'Ελλάδος ρητόρων καί φι-
λοσόφων, άλλοτε δέ κατά τής έπιρροής καί τοΰ μεγαλείου
τών Σκηπιώνων πατρώνων τοΰ 'Ελληνικού πολιτισμού.
'Αλλ' ό χείμαρρος τών ξένων ήθών καί μάλιστα τών 'Ελ-
ληνικών, όστις παρέσυρε τα ξένα ήθη καί ήγε τήν 'Ρώ-
μην είς νέαν ζωήν, ήτο τοσοΰτον ορμητικός, ώστε ούδ*
αυτός ό Κάτων περί τα τέλη τοΰ βίου του δεν ήδυνήθη

(ι) Ό Πλίνιος αναφέρει 8rt πλου««$ς τις κατεστραμμένος κατά
τό ήμισυ οικονομικώς αποθανών κβτελιπεν είς τούς κληρονόμους το»
4116 δούλους.



Τιβέριος Γράκχος

101

να χντιστγ}, αναγκασθείς να σπουδάση την'Ελληνικήν φι-
λολογίαν καί άσπασθη τα 'Ελληνικά ήθη (149 π. Χ.)

Άλλ' οί άνδρες οίτινες έπειράθησαν ουχί ν χ σταματή-
σωσι το άκατάσχετον ρεύμα του νεωτερισμού άλλα να έμ-
ποδίσωσι την έκ της άνισότητος τών περιουσιών προελ-
θουσαν ηθικήν και κοινωνικήν έξαχρείωσιν ήσαν οί δύο ά-
δελφοί Τίβέριος καί Γάϊος Γράκχος, ών ή μήτηρ Κοργη-
Λία εΓλκε το γένος έκ τών Σκηπιώνων θυγάτηρ ούσα Σκη-
πίωνος του 'Αφρικανού. Καί πρώτος ό Τιβέριος κατά έν-
νέα ετη πρεσβύτερος του Γαίου έκλεγείς δήμαρχος (133
π. Χ.) καί έχων συνεργούς τον πενθερόν του "Αππιον Κλαύ-
διον πρόεδρον της Βουλής, τον Πόπλιον Μουκιανον μέγιστον
άρχιερέα καί τόν. ύπατον Μούκιον Σκαιόλαν εισήγαγε προς
επιψήφισιν εις τήν φυλετικήν έκκλησίαν τούς έξης νόμους,
α') Να άνανεωθη ό εις άχρηστίαν πεσών άγροτικός νόμος
του Λικινίου (σελ. 59) καί μόνον 250 πλέθρα γης να λαμ-
βάνη έκαστος περιπλέον ύπερ εκάστου τών υιών αύτου*
άπασα δε ή πλεονάζουσα δημοσία γη ή είς χείρας τών
γαιοκτημόνων ευρισκομένη να διανεμηθή είς τούς άπορους
έπί τω δρω να μη μεταβιβάζηταΐ- έπ' ούδενί λόγω εις ε-
τερον. β') Να άποζημιωθώσιν οί γαιοκτήμονες δια πάσας
τάς απ ' αυτών άφαιρεθησομένας δημοσίας γαίας, έν αΓς
■ θα ύπήρχον οικοδομήματα ή άλλα παρόμοια, γ') Έκτος
τών δούλων έργατών να ύποχρεωθώσιν οί γαιοκτήμονες να
λάβωσι καί αριθμόν τινα έλευθέρων πτωχών άνδρών έν
ταϊς έργασίαις αυτών. Καί τοι δέ οί σφόδρα υπό τών α-
νωτέρω νόμων ζημιούμβνοι πλούσιοι πάντα τα μέσα με-
τηλθον όπως μη έπιψηφισθώσιν οί νόμοι ούτοι, όμως ού-
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δεν ίσχυσαν εναντίον της έπιμονής του Τιβερίου καί των
όμοφρόνων αύτω. Και αυτόν δε τον συνδήμαρχόν του Ό-
χτάβίογ τολμήσαντα προτροπή των πλουσίων να προβάλη
ενστασιν (veto) κατά των νόμων κατώρθωσεν ό Τιβέρως
παραβιάζων πρώτην ταύτην φοράν το δημαρχικόν άσυλον
να καθαίρεση.

Κυρωθέντων ούτω των νόμων έξελέγη ό Τιβέριος μετά
του άδελφοΰ αύτου Γαΐου και του πενθερου του Άππίου
ίνα φροντίσωσι περί της εκτελέσεως. Άλλ ' αύτη προσέ-
κρουσε κατά πλείστων προσκομμάτων παρεμβληθέντων
υπό των πλουσίων και μάλιστα κατά της δυσκολίας του
να άναγνωρισθώσι τίνες γαϊαι ήσαν δημόσιαι και τίνες
ίδιωτικαί. Άλλα δ εν παρήλθε πολύς χρόνος και οί πλού-
σιοι έκμανέντες κατά τοϋ Τιβερίου ενεκα της παρ' αύτου
^εισαγωγής και πλείστων άλλων νόμων σκοπούντων να
σείσωσιν έκ θεμελίων την ύφισταμένην άριστοκρατίαν, κα-
τώρθωσαν προϊσταμένου του μεγίστου άρχιερέως Σχη-
πίωτος Νασιχά να ματαιώσωσι μεν τάς νέας δημαρχικάς
έκλογάς, εις ας ό Τιβέριος προέτεινε πάλιν την εαυτοΰ υ-
ποψηφιότητα, να φονεύσωσι δε αυτόν τον Τιβέριον καί
300 των οπαδών του ρίψαντες τα σώματα αυτών εις τον
TiôeçLY (132 π. Χ ). Ούχ ήττον όμως ό κληρουχικός νό-
μος διετηρήθη προς εύχαρίστησιν του πλήθους και νέα έ-
πιτροπεία έξελέγη προς έκτέλεσιν αύτου.

Ή αριστοκρατία έν τούτοις δεν εμεινεν αδρανής, άλλα
προσεπάθει να έξαφανίση την φατρίαν του Τιβερίου Γράκ-
χου. Διό άπεμάκρυνεν έκ της πόλεως τόν άδελφον αύτου
Γάϊον βαίνοντα επί τα ίχνη εκείνου, άποστείλασα αυτόν
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ώς ταμίαν εις Σαρδώ. Άλλ' αίφνης ούτος-έπανέρχεται
είς 'Ρώμην, καί ού μόνον δεν έτιμωρήθη δια τούτο, άλ-
λα καί δήμαρχος έκλέγεται δια τό έτος 123, καίτοι ή μή-
τηρ του μετά παρακλήσεων προέτρεπεν αύτόν να άποστή
άπό τής πολιτικής. Καί οί πλούσιοι δε βλέποντες έν τω
Γα'ίω ζωηροτέρας τάσεις πρός μεταρρυθμίσεις παρέστη-
σαν έν τω Άρείίρ πεδίω μετά πολλών γνωρίμ,ων καί φίλων
όπως έμποδίσωσι τήν έπιτυχίαν αύτού έν ταΐς δημαρχι-
καϊς Ικλογαϊς. Άλλ' έπαθον ό,τι έφοβοΰντο. Ό Γάϊος ού
μόνον έπέτυχεν, άλλα καί βιαιότερος ών τοΰ. άδελφοΰ ά-
νενέωσε τόν περί άναδασμοΰ τής δημοσίας γής νόμον έ-
κείνου, επέτυχε δέ καί τήν έπιψήφισιν τών εξής νόμων,
α') Να διανέμηται τοϊς πολίταις σίτος κατά μήνα έκ τοΰ
δημοσίου είς τό έκτον τής άγοραίας τιμής, β',) Νά μή
στρατολογώνται πολΐται μή συμπληρώσαντες τό 17°ν έτος τής ήλικίας των' γ'.) Ή ενδυμασία τών στρατιωτών
να παρέχηται δωρεάν ύπό τοΰ δημοσίου καί δ') ή δι-
καστική έξουσία, ήτις τέως εύρίσκετο είς χείρας τών Συγ-
κλητικών, να άνατεθή τή έτέρ<£ μερίδι τής άριστοκρσ-
τίας, τή τών ίππέων. Δια τού τελευταίου νόμου ό Γάϊος
προσοικειωθείς ιδία τούς ιππείς έγένετο παντοδύναμος καί
δημαγ'ωγικώτατος, έπέτυχε δέ είς μέν τάς ύπατικάς έ-
κλογας να έκλεγή ύπατος ό άριστος τών φίλων του άλλα
βραδύτερος έχθρός γενόμενος Φάνιος Στράβων, είς δέ τάς
δημαρχικάς αύτός δήμαρχος τό δεύτερον. Προέβη δέ νΰν
εν έτι βήμα πρός τα πρόσω μετά πλείονος θάρρους. Με-
τερρύθμισε τόν τρόπον τής ψηφοφορίας έν ταϊς λοχίτισιν
έκκλησίαις, ινα παύση ή άκατάπαυστος έν αύταϊς έπικρά-
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τησις τών πλουσίων, ώοισεν οπως ή διοίκησις τών έπαρ-
χιών άνατίθηται τοΐς ύπάτοις προ τών ύπατικών αρχαι-
ρεσιών και τέλος έπελήφθη τής σπουδαιοτάτης αύτοΰ με-
ταρρυθμίσεως, οπως δηλαδή εύρύνη τάς βάσεις τής πολι-
τείας, παρέχων τα δικαιώματα τοΰ πολίτου μετά. τοΰ τής
ψήφου είς πάντας τούς 'Ιταλούς συμμάχους· διότι εκρινεν ότι οί σύμμαχοι ούτοι οί δια τοΰ αίματος αύτών άγαγόν-
τες τήν 'Ρώμην είς τήν κοσμοκρατορίαν άδικον ήτο να
στερώνται τών δικαιωμάτων, ών άπήλαυον οί κάτοικοι
τής 'Ρώμης, οΐτινες ήσαν ώς έπί τύ πλείστον ξένοι καί
δοΰλοι απελεύθεροι. ^

Ή τελευταία αύτη πρότασις έξηρέθισεν ού μόνον τούς
άριστοκρατικούς άλλα καί αύτούς τούς φίλους του ώς καί
τήν μεγαλειτέραν μερίδα τοΰ οχλου, όστις έν τω δικαιώ-
ματι τής ψήφου είχε μέγιστα συμφέροντα. Έπειδή δε έν
τώ μεταξύ είχε προτείνη καί έγένετο δεκτύν νά ίδρυθή ά-
ποικία έν τω τόπω τής κατασκαφείσης Καρχηδόνος, α-
πεστάλη αύτάς μεθ ' έτερων δύο, οπως έπιστατήσωσιν είς
τήν ϊδρυσιν. Τότε οί άριστοκρατικοί έπωφελούμενοι έκ τής
άπουσίας του καί ένισχύσαντες τον συνδήμαρχον αύτοΰ
Λίβων Δροϋσογ κατώρθωσαν διά τής εισαγωγής παρά
τούτου δημαγωγικωτέρων νόμων καί διά τής διαδόσεως
παρά τω όχλω ότι ό Γάϊος άσεβεΐ έπιχειρών τήν ϊδρυσιν
άποικίας έν τόπω, δν έκήρυξαν έπικατάρατον, νά ψυχραν-
θή μεγάλως ή πρός αύτόν έμπιστοσύνη καί άφοσίωσις τοΰ
λαοΰ. Καί εσπευσε μεν νά έπανέλθη ό Γάϊος μετά 70 η-
μέρας, άλλ' άπέτυχεν εις τε τάς ύπατικάς έκλογάς και
εις τάς δημαρχικάς, έν αϊς είχε προτείνη τό τρίτον τήν
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υποψηφιότητα του. "Οτε δε παρέστη μετά τών φίλων του
είς τήν έν τω Καπιτωλίω ψηφοφορίαν, ήτις εμελλε νά
χρίντ) τήν άνάκλησιν ή μή του περί ιδρύσεως αποικίας έν
Καρχηδόνι νόμου, δια συνθήματος δοθέντος ύπό τοΰ ύπά-.
του Όπψίου έπετέθη ό οχλος δια ξύλων καί καθισμάτων
αφαιρεθέντων άπό τοΰ ναού κατ' αύτοΰ καί τών οπαδών
του καί έγένετο φοβερά αιματοχυσία. Ό Γάϊος κατέφυγε
πρώτον είς τόν ναόν τής 'Αρτέμιδος, έκεϊθεν δε σωθείς
είσήλθεν είς τό δάσος τών Έριννύων καταδιωκόμενος.
Αύτοθι δε ίδών μετά λύπης εαυτόν ύπό πάντων ένκατα-
λειφθέντα καθικέτευσε τόν μόνον άκολουθήσαντα αύτφ
πιστόν δούλον ΦιΛοχράζην να τόν φονεύση. Ό δούλος έξ-
ετέλεσε προθύμως τήν διαταγήν καί είτα ηύτοχ,τόνησε
καί ό ίδιος έπί τού σώματος τοΰ κυρίου του (121 π. χ.)
ΣεπτιμουΛηιος δέ τις λαβών τήν κεφαλήν τοΰ Γαίου καί
έκβαλών τόν μυελόν έπλήρωσεν αύτήν μολύβδου καί κο-
μίσας πρός τόν Όπίμιον ελαβε παρ' αύτοΰ τήν προκη-
ρυχθεϊσαν άμοιβήν, ίσον δηλ. βάρος χρυσοΰ.

Βραδύτερον οί 'Ρωμαίοι έκτιμώντες τάς ύπηρεσίας καί
τήν φιλοπατρίαν τών Γράκχων άνήγειραν είς τιμήν αύ-<
τών άνδριάντα έν τω τόπω τής καταστροφής των, ή δε
τιμή αύτη ήν ή μόνη παρηγορία καί τό καύχημα τής έπι·*
ζησάσης αύτών μητρός Κορνηλίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Ό πρός Ίουγουρθαν, τους Κίμβρους και
Τεντονας καί ο (ίυ^ι^ια^ικός πόλεμος.

Μετα τον θάνατον του Γαίου Γράκχου πικροτάτη α-
πέβη ή μεταξύ πλουσίων καί πενήτων πάλη, ή δε δια-
φθορά καί κακοήθεια της 'Ρωμαϊκής αριστοκρατίας υπερ-
έβη πάν δριον. Κατάδηλον δε μάλιστα κατέστησεν αυ-
τήν ό πρός Ίουγοΰρθαν πόλεαος. Ούτος ήν ανεψιός του
βασιλέως της έν 'Αφρική Νουμιδίας. Δια την ύπέροχον
αύτοϋ άνδρείαν καί τάς λοιπας στρατιωτικάς άρετάς ή-
γαπήθη παρ' αύτοΰ καί υίοθετήθη καί μετά τόν θάνατον
έκείνου έλαβεν ώς κληρονομίαν τό τρίτον του βασιλείου,
τών λοιπών διανεμηθέντων μεταξύ τών δύο υίών του α-
ποθανόντος βασιλέως. 'Αλλ* ό Ίουγούρθας άφ' ενός μεν
άγαπώμενος υπό τών στρατιωτών μέχρι λατρείας, άφ ' ε-
τέρου δε υποστηριζόμενος υπό τών έν 'Ρώμη φίλων του,
Ους έδωροδόκει άφθόνως, φονεύει μεν τόν ενα τών διαδό-
χων, αναγκάζει δε τόν ετερον να καταλίπη τό βασίλειον
και να καταφύγη είς "Ρώμην. Την ά-ΐοσταλεϊσαν έπί
τούτω πρεσβείαν τών 'Ρωμαίων ώς καί τούς άποσταλέν-
τας κατ' αύτου υπάτους ό Ίουγούρθας τάχιστα καί εύ-
κολώτατα έτρεψε πρός την έάυτου γνώμην, διαφθείρας δια
χρυσοΰ, καί ού μόνον έπιεικεστάτης έτυχεν ειρήνης, άλλα
καί τόν έξάδελφον αύτου έφόνευσεν." Ή αισχρά αύτη δια-
γωγή τών πρεσβευτών καί υπάτων ώς και ή πανουργία
του Ίουγούρθα έξηρέθισαν έν 'Ρώμη τόν δήμαρχον Μέμ-
μι<ογ καί έζήτησεν ούτος να γείνωσιν άμέσως ανακρίσεις,
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να προσκληθη δε και αυτός ό Ίουγούρθας είς "Ρώ-
μην διά να δώση εξηγήσεις περί της ύποθεσεως ταύ-
της. Ό Ίουγούρθας έλθών εις 'Ρώμην περιεποιήθη δια
του παντοδυνάμου χρυσού του τους πλείστους των Συγκλη-
τικών και ένα των δημάρχων και κατώρθωσεν ούτω να
καταπνίξη μεν την κατ" αύτοΰ κατακραυγήν, να φονεύση δ'
έν αυτη τη Ρώμη και ετερον συγγενή έγείραντα άζιώσεις
lîTÎ του θρονου. Άλλα τοτε έξανεστη πάσα ή υγιεστέρα
μερίς του λαου και έζήτησε να άπελθη εύθύς έκ της 'Ρώ-
μης ό Ίουγούρθας και να ψηφισθή πολεμος κατ' αύτου.
Ό πονηρός Νουμίδης έξερχομενος της 'Ρώμης έτεινε τας
χεΐράς του προς αύτήν και είπεν' « ώ tcôJcç ώνως, τάχι-
cxa ηθεΛες âcacpÛapf], èày εύρισκες τόγ άγοράοοντά σε ».
ΟΙ αποσταλέντες κατ αύτοΰ ύπατοι επίτηδες παρέτεινον
τόν πολεμον δωροδοκουμενοι ύπο του Ίουγούρθα. Άλλ'
είτα άπεστάλη κατ' αύτου ό Κόϊηος Καικψίιος ΜέτεΛ-
Ucç εχων ώς υπάρχον ενα τών πελατών του δραστηριώ-
τατον και όλιγαρκεστατον έξ άφανών μεν το γένος έλ-
κοντα διά δε της ιδίας δυνάμεως αναδειχθεντα, τον ΓάΙον
MàpLor. Ό Μετελλος κατώρθωσε να νικήση επανειλημ-
μένως τόν Ίουγούρθαν, όστις μάτην προσπαθήσας να τόν
δελεάση διά του χρυσού ήναγκάσθη να καταφύγη εις τόν
πενθερον του Βόχχον βασιλέα της Μαυριτανίας (σήμ. Μα-
ρόκου). Καθ' ήν δε στιγμήν ή νίκη έπεφυλάσσετο ήδη τω
Μετέλλω, ό Μάριος τη άδεια αύτοΰ πορευθείς εις 'Ρώμην
και κατηγορήσας τον πάτρωνα του και στρατηγον, ότι έ-
πίτηδίς παρατείνει τον πόλεμον έπ* άργυρολογία, έκλέ-
γεται ύπατος αύτός (107 π. Χ.) και αποστέλλεται στρα-
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τηγος άντί του Μετέλλου, εχων παρ' εαυτώ ώς ταμίαν τόν
έξ έπιφανών καταγόμενον Λεύκων ΚορνήΛιον ΣύΙΛαν.
Άφου δέ είς δύο μάχας κατετρόπωσε τούς δύο βασιλείς,
άπέστειλε τον Σύλλαν οπως διαπραγματευθώ τήν είρήνην
μετά του Βόκχου. Ό Σύλλας συνομολογήσας τήν είρήνην
κατώρθωσε δια τής πανουργίας αύτοΰ να πείση τον Βόκ-
χον να παραδώσει είς χείρας τών 'Ρωμαίων τόν Ίουγούρ-
θαν, όστις καί έκόσμη'σεν είτα μετά τών δύο υίών του σι-
δηροδέσμιος τον θρίαμβον τοΰ Μάριου καί είτα έρρίφθη εις
ύπόγειον φυλακήν, ενθα άπέθανεν έντός εξ ήμερών έκ τής
πείνης καί τοΰ ψύχους (104 π. Χ.). Έκ τοΰ βασιλείου
τής Νουμιδίας το μέν άνατολικόν μέρος έγένετο επαρ-
χία 'Ρωμαϊκή, τό δ' ετερον έδόθη είς τόν Βόκχον. Τήν
νίκην όμως ταύτην διημφισβήτησεν ό Σύλλας πρός τόν
Μάριον ενεκα τής παρ' αύτοΰ έπιδειχθείσης διπλωματι-
κής ικανότητος έν τή συνομολογήσει τής ειρήνης, καί εκ-
τοτε ήρξατο ύπεκχαιομένη αντιζηλία τις μεταξύ τών δύο
τούτων ανδρών, ήτις εμελλε νά συνεπαγάγγι βραδύτερον
μυρία κακά είς τήν 'Ρώμην.

Έκ τοΰ πολέμου προς τόν Ίουγούρθαν τό όνομα καί
ή πολεμική δόξα τοΰ Μάριου έγένοντο ήδη μέγιστα. Διο
οί 'Ρωμαίοι άναδείξαντες αύτόν τό δεύτερον ύπατον(105
π. Χ.) άνέθεσαν αύτω τόν πόλεμον κατά τών Κψβρων
καί Τευτόνωγ βαρβάρων λαών Γερμανικής καταγωγής-,
οΐτινες άπό τοΰ έτους 114 π. Χ. μεταναστεύσαντες συν
γυναιξί καί τέκνοις άπό τών άκτών τής Βαλτικής θαλάσ-
σης καί ύποτάξαντες διά πυρός καί σιδήρου πάσας τάς
πρός Ν. χώρας μέχρι τής σημερινής Βιέννης κατετρόπουν
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έπί πέντε κατά συνέχειαν ετη τους άποσταλέντας 'Ρω-
μαϊκούς λεγεώνας καί ήπείλουν ήδη τήν βόρειον Ίταλίαν.
Άλλ' ευτυχώς διά τε τήν 'Ρώμην καί τον Μάριον, όστις
7)θελε να έκγυμνάση καλώς τον άφωσιωμένον αύτφ στρα-
τόν, οί βάρβαροι έτράπησαν έπί τήν λεηλασίαν τής πέραν
τών Άλπεων Γαλατίας καί τής 'Ιβηρίας ένσπείροντες
πανταχού τον τρόμον. Μετά διετίαν έπανήλθον, καί οί
μεν Τέύτονες άπήλθον δια τής "Ρωμαϊκής Γαλατίας είς
Ίταλίαν, οί δε Κίμβροι έτράπησαν προς τάς Άλπ.εις, ίνα
δι' αύτών καταβώσιν είς Ίταλίαν. Ό Μάριος έπιτυχών
τότε τούς βαρβάρους διεσπασμένους έπιπίπτει πρώτον
κατά τών Τευτόνων τετραπλασίων όντων κατά τό πλή-
θος καί νικ£ αύτούς κατά κράτος (102 π. Χ.) παρά τα
Σέξτια Θερμά ύδατα τής Προβηγκίας (Αίχ) καί αμέσως
έπανέρχεται είς Ίταλίαν,, όπου οί Κίμβροι άγνοοΰντες ετι
τήν τύχην τών ομοεθνών των περιέμενον αύτούς όπως
κοινή είσβάλωσιν είς Ίταλίαν. 'Ενωθείς δέ μετά τοΰ υ-
πάτου Αοντατίου ΚάτΙου, ύφ' όν είχε ταχθή καί ό Σύλ-
λας είς φανεραν ήδη ρήξιν περιελθών πρός τόν Μάριον,
νικ$ καί'τούτους τήν άνοιξιν τοΰ επομένου έτους (101 π.
Χ.) περί τάς BepxélXaç ολοσχερώς, πεσόντων έν τή μάχη
περί τάς 120000 βαρβάρων καί συλληφθέντων περί τάς
60000 οίτινες έπωλήθησαν ώς δοΰλοι. Ήρωϊκώτατα δέ
ούτοι ώς καί οί Τεύτονες ήγωνίσθησαν καί μάλιστα αί γυ-
ναίκες αύτών, αΐτινες μή στέργουσαι να παραδοθώσι τοις
'Ρωμαίοις έφόνευον πρώτον τούς εαυτών γονείς καί συ-
ζύγους καί τέκνα καί είτα έφονεύοντο καί αύται ή άπό
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τών δένδρων κρεμασθεΐσαι ή εις τούς πόδας τών ίππων
καί τα κέρατα τών βοών προσδεθεΐσαι.

Καί έν τήπεριστάσει ταύτη ό Σύλλας μετά του Κάτλου
διημφισβήτησαν πάλιν την νίκην, άλλ' οί 'Ρωμαίοι άπέ-
δωκαν τιμάς θεου είς τον Μάριον Ιπανελθόντα και tpczor
οίκισΐην της 'Ρώαης μετά τον 'Ρωμύλον καί τόν Κάμιλ-
λον έπωνόμάσαν (σελ. 58) ώς σώσαντα την 'Ρώμην άπο
τών βαρβάρων μέχρι της καταστροφής τών οποίων έδέησε
να εκλεγή ύπατος τετράκις επανειλημμένως (104—101
π. Χ.) παρά τούς υφισταμένους νόμους. Έγένετο λοιπόν
ήδη ό επισημότερος άνήρ της πολιτείας καί ήτο δια τούτο
δ μόνος όστις ήδύνατο να σώση τήν 'Ρώαην άπό τών άρ-
ξαμένων πάλιν εν αύτη πολιτικών ταραχών, άλλ' Ιστε-
ρεΐτο της πολιτικής εκείνης συνέσεως καί ικανότητος, ητις
διέκρινε τούς μεγάλους αύτου προγόνους. νΟ Μάριος ητο
μόνον πολεμικος ουχί δε καί πολιτικός άνήρ. Ούχ ήττον
όμως ή φιλοδοξία του ήτο τοσούτον μεγάλη, ώστε δια
να επιτυχή εκτην ύπατείαν συνετάχθη μετά δύο έξωλε-
στάτων ανδρών, τών δημάρχων Λενκίον Σατορνίνον καί
Γαίου ΓΛανχίου, διότι ένόησεν ότι οί άριστοκρατικοί ά-
πεστρέφοντο αύτόν^δια τό άφανες γένος του* συνεαωνήθη
δε μεταξύ αύτών, όπως δ μεν Μάριος έκλεχθη ύπατος, οί
δε άλλοι δύο καί δια το έπιόν. ετος δήμαρχοι. Καί ό μεν
Μάριος έπέτυχεν (100 π. χ.) ωσαύτως δε καί ό Γλαυκίας
ουχι όμως καί δ Σατορνΐνος. Διό φονεύουσι μεν τόν
έκλεγέντα άντ* αύτου, άνακηρύττουσι δε τόν Σατορνΐνον
δήμαρχον. Τό αύτδ ηθέλησαν να έπαναλάβωσιν οί άγαθοί
δήμαρχοι καί κατά τάς άρχαιρεσίας του επομένου έτους
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άλλ* άνευ της συμπράξεως του Μαρίου, δν νυν έγκατέλι-
τνον ώς περιττόν. Την φοράν ταύτην θα έξελέγετο ύπατος
μεν ό Γλαυκίας δήμαρχος δε ό Σατορνϊνος. Επειδή όμως
ό πρώτος δεν έπέτυχεν ει'ς τάς ύπατικάς άρχαιρεσίας, φο-.
νεύουσι τον εκλεγέντα ύπατον έν μέση άγορ^ και συναγα-
γόντες στίφη δούλων καταλαμβάνουσι το Καπιτώλιον.
'Αλλ' ή ανήκουστος αύτη αυθαιρεσία έτρόμαξε τους Συγ-
κλητικούς και ό Μάριος τη άδεία αύτών κατεδίωξε τους
στασιαστας τέως φίλους του και έξαγαγών αύτούς έκ του
ναου τής'Ήρας,ρενθα κατέφυγον, αποστέλλει είς το βουλευ-
τήριον,' σκοπών ισως νά τους σώση. Ό λαός όμως άφαι-.
ρέσας την όροφήν έφόνευσεν αύτούς δια τών κεράμων.
"Ηδη οί αριστοκρατικοί έγένοντο βιαιότεροι, καταργοΰσι
πάντα τα υπό τών ρηθέντων δημάρχων θεσπισθέντα κα^
άνακαλουσιν έκ της εξορίας Μέτελλον τον Νουμιδικόν.
Ό Μάριος δε μη θέλων νά παραστη είς την έπάνοδον.
τουάντιπάλου του, παρ'ού άλλοτε ήρπασε την στρατηγίαν,
καί εγκαταλειφθείς ύπδ πάντων, άπήλθεν ϊνα περιηγηθη
" την Άσίαν.

' Μετά την άναχώρησιν του Μαρίου έκ 'Ρώμης άνεκι-
νήθη το ζήτημα της εις τούς 'Ιταλούς συμμάχους παρα-
χωρήσεως τών δικαιωμάτων του 'Ρωμαίου πολίτου μετά
του της ψήφου, οπερ προέτεινε«μεν άλλοτε ό Γάϊος Γράκχος
καί βραδύτερον ό Μάριος καί Σατορνϊνος, άλλ'εμει-ι
ν εν άείποτε άπραγματοποίητον. Την φοράν ταύτην ό
δήμαρχος Μάρκος Αί,βιος Δρονσος όριστικώτερον διε-
τύπωσε την πρότασιν ταύτην άφοΰ πρότερον έκέρ-
δησε την εύνοιαν τών μεν πενήτων προτείνας την διάνο·*
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μην σίτου καί γαιών καί τήν ϊδρυσιν αποικιών, τών δε
-Συγκλητικών τροποποιήσας τον περί δικαστών νόμον του
Γ. Γράκχου., Άλλ' αίφνης ό Δροΰσος δολοφονείται ήμέ-
ραν τινά, καταργούνται οί νόμοι αύτοΰ, το δε τής πολι-
τογραφήσεως τών 'Ιταλών συμμάχων ζήτημα πάλιν ανα-
βάλλεται. Τότε τα άπό πολλού χρόνου μυστικώς συνεν-
νοούμενα 'Ιταλικά εθνη προϊσταμένων τών Μάρσωγ κη-
ρύττουσιν έαυτά άνέξάρτητα, ίδρύουσιν ιδίαν πρωτεύου-
σαν το Kopcptrtor, έκλέγουσι βουλήν έκ 500 άνδρών, δύο
υπάτους καί 12 πραίτωρας καί λαμβάνουσι τα οπλα κατά
τών 'Ρωμαίων (Συμμαχικός ή Μαρσικός πόλεμος π.
Χ.). Άλλά κατ' εύτυχίαν τής 'Ρώμης οί Λατίνοι, Έ-
τροΰσκοι, Όμβρικοί, Γαλάται καί Λύγιες εμειναν άμέτο-
χοι τής στάσεως καί ελαβον παρά τών 'Ρωμαίων είς ά-
μοιβήν τά πολιτικά δικαιώματα. Τριετιαν ολην οί 'Ρω-
μαίοι τή βοηθείι^ τών ρηθέντων λαών έπολέμησαν πρός
τούς έπαναστάτας καί διά τών στρατηγών Γγαίου Πομ-
πηίου καί Σϋλάα καί ίδί<£ του δευτέρου έξήλθον μεν νικη-
ταί έκ του πολέμου, άλλ* άφοΰ άπώλεσαν περί τάς 300
χιλιάδας άνδρας (88 π. Χ.). Ούχ ήττον όμως οί 'Ρω-
μαίοι έπραξαν νΰν δ,τι ώφειλον έξ άρχής νά πράξωσι.
Παρεχώρησαν δηλ. τά πολιτικά δικαιώματα εις άπαντας
τούς Ιταλούς συμμάχους τάξαντες αύτούς είς όκτώ μόνον
έκ τών 35 φυλών, οπως μή πλειοψηφώσιν. Ούτω λοιπόν
ή 'Ιταλία πάσα έξωμοιώθη ήδη πρός τούς κατοίκους της
κυριάρχου πόλεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ7.

Μάριος και Σνλλας.
Πρώτος εμφύλιος πόλεμος έν 'Ρώμη.

Καθ1 δν χρόνον οί 'Ρωμαίοι ήσαν άπησχόλημένοι είς
τον συμμαχικόν πόλεμον, ό έν 'Ασία βασιλεύς τοΰ Πόντου
Μιθριδάτης ô-ζ"7, ό καί Μέγας καί Ενπάτωρ καλούμενος,
διακριθείς έκ μικράς ήλικίας έπί σωματική καί πνευματική
ρώμη,αφού έξέτεινε τό μικρόν κράτος τ<^υ άπό τοΰ Θρακι-
κού Βοσπόρου μέχρι Κολχίδος, έγένετο κύριος καί τοΰ έν
τω βορείω μέρει τοΰ Ευξείνου κειμένου Κιμμερίου Βοσπό-
ρου, καί είτα κυριεύσας άλληλοδιαδόχως τήν Καππαδο-
κίαν, Φρυγίαν, Βιθυνίαν καί πάσαν τήν λοιπήν μικράν
'Ασίαν μετέφερε τήν πρωτεύουσαν αυτού είς Πέργαμον.
'Αφοΰ δε κατέλαβε καί πάσας τάς νήσους τοΰ Αιγαίου
πλήν τής Κρήτης, διέταξεν όπως έν ρητή ημέρα φονευθώσι
πάντες οί κατά τήν 'Ασίαν ευρισκόμενοι 'Ρωμαίοι μετά
τόν γυναικών καί παίδων (περί τάς

80000), ινα ευ-
χαριστήσει δια τούτου τούς ύποταχθέντας λαούς, οίτινες
κατεπιέζοντο μεγάλως ύπό τών 'Ρωμαίων έπάρχων. Περί
δε το ετος 87 π.χ. άπέστειλεν είς τήν Ελλάδα τόν στρα-
τηγόν αύτου 'Αρχέΐαον πρός συνάντησιν τών κατ'αύτοΰ
άποσταλέντων 'Ρωμαϊκών λεγεώνων. Έπί τή άφίξει δ ' αύ-
τοΰ άπασαι αί 'Ελληνικαί πόλεις καί ίδί<£ αί 'Αθήναι
μετά τοΰ Πειραιώς, αί θήβαι, ή Σπάρτη καί οί 'Αχαιοί
έχαιρέτισαν αύτόν ώς σωτήρα.

Οί 'Ρωμαίοι ανέθεσαν είς τόν ΣύΧΛαν άναγορευθέντα

('Ρωμαϊκή *Ιότορία) 8
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ύπατον να άναστείλη τήν κατακτητικήν του Μιθριδάτου
όρμήν. Άλλ' ό Μάριος, όστις έν τω μεταξύ είχεν-έπα-
νέλθγι είς 'Ρώμην και ήλπιζε να άνυψωθή πάλιν διά τίνος
έξωτερικοΰ πολέμου, ίδών έν τή προκειμένη περιστάσει
εαυτόν παραγκωνισθέντα διά το γήρας δήθεν, τον δε αν-
τΐπαλόν του" διορισθέντα στρατηγόν ούτω σπουδαίας εκ-
στρατείας, συνεμάχησε καί είς τήν περίστοίσιν ταύτην με-
τά τίνος νέου Σατορνίνου, του ταραχωδεστέρου δηλ. τών
μέχρι τοΰδε δημάρχων ΠοπΛίον ΣονΛπικίον 'Ρόύφου αν-
δρός έξωλεστάτου ^ καί καταχρέου, όπως κατορθώση' να
άναλάβτρ αυτός τήν σπουδαίαν ταύτην στρατηγίαν. Ό
Σουλπίκιος λαβών 600 έκδεδιητημένους και εξώλεις ώς
αύτός πολίτας έκ τής τάξεως τών ιππέων, ο5ς έκάλεσεν
άντισύγκΛητον εαυτού, καί 3000 άλλους όπλοφοροΰντας
ληστας εισάγει νόμον,όπως οί Ιταλοί σύμμαχοι κατατα-
χθώσιν είς άπάσας τάς 35 φυλάς άντί τών 8. Τούτου γε-
νομένου καί τυχών ούτω μεγάλης πλειοψηφίας αναγορεύει
τόν Μάριον ύπατον καί στρατηγόν τής κατά τοΰ Μιθρι-
δάτου εκστρατείας άντί τοΰ Σύλλα καί ενσπείρει τόν τρό-
μον πανταχού καταδιώκων τούς ολιγαρχικούς. Ό Σύλλας
τότε ευρεθείς έν 'Ρώμη, μετά μεγάλης δυσκολίας έσώθη
άπελθών είς'τό κατά τήν Νώίαν υτρατόπεδον, καί λα-
βών τόν στρατόν ετοιμον οντα να άπέλθτρ κατά τοΰ Μι-
θιδράτου έπέρχεται κατά τής 'Ρώμης, κηρύττων ούτω
τόν πρώτον εμφυΛιον πόΐεμον, νικα: τούς περί Σουλπί-
κιον καί Μάριον, κηρύττει αύτούς έχθρούς του τών 'Ρω-
μαίων δήμου, καταργεί τούς νόμους του Σουλπικίου καί
διατάττει νέας ύπατικας έκλογάς, καθ' ας εκλέγεται αύ-
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τος ύπατος μετά του Λευκίου ΚορνηΜου Κίννα όπαδοΰ
του Μαρίου. Άφου δε Ιλαβεν όρκους παρά του συνυπάτου ότι θα σεβασθ9) τάς μεταρρυθμίσεις αύτου, άνεχώρησεν
είς την κατά του Μιθριδάτου έκστρατείαν, άποστείλας
«μα πανταχού διαταγας να συλλάβωσι καί φονεύσωσι
τον Μάριον και Σουλπίκιον* καί ό μεν Σουλπίκιος έφο-
νεύ^η υπό τίνος τών δούλων αύτοΰ.

"Ό δε Μάριος άφου περιεπλανήθη ίκανόν χρόνον έν Ί-
ταλί<£ άποφεύγων τάς .πόλεις καί λεωφόρους, ίνα μή συλ-
ληφθη, ένέπεσεν εις τα ελη τών Μιγτουρνών, ενθα έκρύβη
έμ^απτίσας εαυτόν μέχρι της κεφαλής έν τοις ελεσι καί
καλύψας δια θάμνων την κεφαλήν. Ούτως εχων συνελή-
φθη καί άπήχθη είς τάς φύλακας τών Μιντουρνών. Ε-
πειδή όμως ούδείς ετόλμα να φονεύση αυτόν, Κίμβρος τις
ανέλαβε το έργον τοΰτο καί είσήλθεν είς την φυλακήν
κρατών το ξίφος γυμνόν. 'Αλλ' ότε ό βάρβαρος ούτος ή-
κουσε την αύστηραν φωνήν τοΰ Μαρίου λέγοντος* (("Α-
ΘΜε ! ϋυ τοΛμάς rà φόνευσες τόν Γάϊον Mâpior ; )) το-
σούτον έφοβήθη, ώστε ερριψε το ξίφος κατά γης καί εξ-
ήλθε της φυλακής κραυγάζων ((Δεν άύνα/ιαι να φο-
νεύσω τον Γάΐον Μάριον». Ό έπαρχος της πόλεως θεω-
ρήσας τοΰτο α'ισιον δια τόν Μάριον οίωνόν άπέλυσεν αυ-
τόν. 'Εκείνος δε μετά τινας περιπλανήσεις εφθασε τέλος
είς Άφρικήν, οπου ήκουσεν ότι ό θετός του υίός Γά'ίος
Μάριος συνήθροιζεν ύπερ αύτου στρατόν. Έκάθήτο δε
έπί τών ερειπίων της Καρχηδόνος, ότε ό 'Ρωμαίος της
χώρας έπαρχος μαθών τοΰτο απέστειλε διατάττων αυτόν
να άναχωρήση ευθύς, εάν δεν θέλγι να τόν μεταχειρισθη
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ώς έχθρόν. Ό Μάριος άναβλέψας προς τον άπεσταλμένον
μετά θλίψεως ειπεν" «υπάγε, είπε είς zor χΰριόν σον,
ore είδες zor Taîor Μάριον χαθημενον (ρυγώβα επί ζών
ερειπίων της Καρχηδόνος» και μετά τούτο άπήλθεν.
Επειδή δε εμαθεν ότι έν 'Ρώμη ό έκ τών οπαδών αύτου
Κίννας ύπατος γενόμενος κατήργησε τάς μεταρρυθμίσεις
του Σύλλα·παρά τάς δοθείσας πρός έκεϊνον υποσχέσεις
καί έπανήγαγε πάλιν .τούς 'Ιταλούς συμμάχους εις τάς
35 φυλάς, εσπευσε να έπανέλθη είς Ίταλίαν ακριβώς
καθ ' ην έποχήν ό Κίννας ήγούμενος ούκ ολίγου στρατού
έπορεύετο κατά της 'Ρώμης, όπως τιμωρήση τούς άρι-
στοκρατικούς, οιτινες δια του έτερου τών υπάτων *Οχζα~
βίου ύπερμάχου του Σύλλα άνθίσταντο ισχυρώς είς αυ-
τόν. Γενοαενος κύριος της πόλεως ό Κίννας μετά του
Μαρίου φονεύουσιν έντός πέντε ημερών περί τάς 10000
αριστοκρατικούς, διατάττουσι την έξολόθρευσιν πάντων
τών οπαδών του Σύλλα καί κηρύττουσιν αυτόν τόν Σύλ-
λαν ού μόνον εκπτωτον του ύπατικου αξιώματος άλλα
καί έχθρόν του τών 'Ρωμαίων δήμου, κατασκά,ψαντες
συγχρόνως τόν οίκον αύτου καί δημεύσαντες την περιου-
σίαν του. Είτα δε ανέδειξαν εαυτούς υπάτους διά τό ε-
πομενον ετος (86 π. Χ.) καί έξέπεμψαν κατά του Σύλλα
καί του Μιθριοάτου τόν Γάϊον BaMpcor ΦΑάχχον. Άλλ'
ό Μάριος δεν επέζησε πολύ μετά την έβδόμ,ην αύτου υ-
πατ^ίαν' διότι παραδοθείς είς παν είδος απολαύσεων καί
ακολασίας, όπως μετρίαση τόν γεννηθέντα έν έαυτφ άπό
του Σύλλα φόβον, άπέθανεν άγων τό 70όν ετος της ηλι-
κίας του.
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Ό Σύλλας έν τω διαστήματ·. τούτω διαπεραιωθείς είς
τήν 'Ελλάδα και ύποτάξας τούς Πελοποννησίους καί Θη-
βαίους έπολιόρκησε τον Πειραιά (87 7t. Χ.) ένθα είχε
κλεισθή ό 'Αρχέλαος, καί τάς 'Αθήνας, ένθα εύρίσκετο ό
είς άποστασίαν παρακινήσας τούς 'Αθηναίους φιλόσοφο^
'Apioticùy. Μή εχων δέ χρήματα έσύλησε τούς θησαυ-
ρούς καί τα αναθήματα τών Δελφών ώς καί τα πολύτιμα
τής 'Ολυμπίας αναθήματα, άφ ' ών έκοψε νόμισμα, καί
μετά έννεάμηνον πολιορκίαν έγένετο κύριος πρώτον τοΰ
Πειραιώς, ον παρέδωκεν είς τάς φλόγας, καί είτα τών 'Α-
θηνών, αίτινες παρεδόθησαν έκ τής πείνηςκαί δίψης. Προέ-
βη δέ τότε είς φοβερωτάτην σφαγήν τών κατοίκων, έξ ής
έπλημμύρησεν αίματος ό Κεραμεικός, καταπαύσας αύτήν
μόνον χάριν τών μεγάλων τής πόλεως νεκρών,ώς ελεγεν..'Α-
φού δέ είτα ένίκησε τόν μέν έξ 120000 άνδρών συγκείμεν,ον
στρατόν τοΰ 'Αρχελάου έν Χαιρώνεια, τόν δέ έξ 80000
τοΰ Δορυλαίου έν *Ορχομενω τής Βοιωτίας, απήλθε δια
τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας είς 'Ασίαν σπεύδων να
καταλύση ταχέως τον πολεμον,ίνα έπανέλθη είς 'Ρώμην.
Έν 'Ασία δέ κατά θάλασσαν μέν ένίκησεν- έπανειλημμέ-
νως τόν στόλον τοΰ Μιθριδάτου ό ταμίας τοΰ Σύλλα
χιος Λιχίπος ΛούχονΜΙος, κατά ξηραν δέ ό ΓάΤος Φψ-
βρίας, όστις είχεν άναλάβη τήν στρατηγίαν φονεύσας τόν
κατά τοΰ Σύλλα καί Μιθριδάτου άποσταλέντα ύπατον
Φλάκκον. Ό Μιθριδάτης μετά τάς ήττας ταύτας ίδών ού
μόνον τήν Βιθυνίαν καί τό Πέργαμον κυριευθέντα, άλλα
καί πάσας τάς λοιπά ς κατά τήν 'Ασίαν επαρχίας άφι-
σταμένας απ' αύτοΰ, ελαβε συνέντευξιν μετά τοΰ Σύλλα
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έν Λαρόάγφ της Φρυγίας καί συνωμολόγησεν είρήνην (84
π. Χ.), δι' ης έγκατέλιπε πάσας τάς κατακτηθείσας χώ-
ρας, παρέδωκεν 70 ναυς καί 500 τοξότας.καί έπληρωσε
2000 τάλαντα.

• Ό Σύλλας γενόμενος κύριος καί του στρατού του υπό
τόν Φιμβρίαν,ον ήνάγκασε να αύτοκτονήση, καί διατάξας
τα κατά την Άσίαν καί'Ελλάδα ελαβε τήν πρός την'Ιτα-
λίαν άγουσαν καί εγραψεν εις την Σύγκλητον έκ Πατρών,
ότι περατώσας τόν έν 'Aaicf πόλεμον έπανέρχεται είς
'Ρώμην ίνα τιμωρήση τούς έαυτοϋ έχθρούς και άποκατα-
στήση τήν τάξιν. Είχε δε μεθ ' εαυτοΰ ότε άπεβιβάσθη
είς Βριντήσιον λίαν άφωσιωμένους αύτφ 40000 άνδρας
και έγένετο αύτόθι δεκτός υπό τών κρατίστων οπαδών του
Μετέλλου του Πίου, Λικινίου Κράσσου καί Ρναίου Πομ-
πηίου. Κατ' αύτου έπήλθον οί του έτους εκείνου ύπατο1
Νωρβαγος καί Σχηπίωγ, άλλ' ήττήθησαν αμφότεροι ό
μεν έν Καπύη ό δ' έν Τεάνφ (83 π. Χ.). Φοβε-
ρώτερος όμως παρεσκευάσθη πόλεμος δια τό επόμενον
ετος υπό τών νέων υπάτων Πατζιρίου Κάρβωγος
καί Γαάου Μάριου υίου. Καί κατά μεν του πρώ-
του απελθόντος είς τήν βόρειον Ίταλίαν άπέστει-
λεν ό Σύλλας τόν Μέτελλον καί Πομπήιον, αυτός δε μετά
του Κράσσου έπήλθε κατά της 'Ρώμης έναντίον του Μά-
ριου, ον συναντησας παρά την Πραογεστον κατετρόπωσεν
ούτως ολοσχερώς, ώστε ολίγοι μόνον μετ' αύτου έσώθησαν
είς τήν πόλιν ταύτην. Γενόμενος δε τότε άκωλύτως κύριος
της'Ρώμης μετέβη εις συνάντηοιν του Μετέλλου καί Πομ-
πηίου, μεθ'ων κατετρόπωσε τόν στρατόν τοϋ Κάρβωνος
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iv ΚΛουσίω της Τυρρηνίας καί είτα έν τάχει έπανήλθεν
«ίς 'Ρώμην, εμπροσθεν τής όποιας είχον στρατοπεδεύση
περί τάς 70000 Λευκανοί καί Σαυνΐται βοηθοΰντες τήν
δημοκρατικήν φατρίαν. Νικήσας δέ αυτούς έν τή συνα-
φθείση μάχη καί γενόμενος κύριος τής Πραινεστοΰ είσήλ-
θεν είς 'Ρώμην νικητής καί τροπαιούχος καί επελήφθη εύ-
θύς του έργου πρώτον μεν τής έξοντώσεως πάντων τών
έχθρών του καί είτα τής αποκαταστάσεως τή, πολιτείας.

ΤΗν δε Νοέμβριος τοΰ έτους 82 π. Χ. οτε ό Σύλλας
όνομάσας εαυτόν Ευτυχή (felix) καί αναγορευθείς δικτά-
τωρ έπ' αόριστον χρόνον συνεκάλεσε τήν Βουλήν. 'Ενώ δε
ήγόρευεν έν αύτή έκτιθείς τό πολιτικόν αύτοΰ πρόγραμμα,
σπαρακτικαί κραυγαί 8000 Σαυνιτών αιχμαλώτων σφα-
, ζομένων δίκην άρνίων έν παρακειμένω οίκήματι κατετρό-
μαξαν τούς βουλευτάς' « Μή φοβεΐσθε, είπεν αύτοΐς ό
Σύλλας έν ψυχραιμία, τιμωρούνται τή αδεία μου ταραζίαι
τινές. » Τήν δε έπιοΰσαν έζεδόθησαν αί πολυθρύλητοι έ-
κεΐναι προγραφαι ήτοι κατάλογοι, έν οίς.ένεγράφετο ανεκ-
κλήτως τό ονομα παντός, όστις προωρίζετο εις θάνατον.
Τότε ή 'Ρώμη παρέστη πρό θεάματος φρικτού καί σπα-
^αξικαρδίου,- τής ανηλεούς δηλ. σφαγής μυριάδων πολι-
τών άλλων μεν έχθρών τοΰ Σύλλα καί οπαδών τοΰ Μά-
ριου,τών πλείστων δε πλουσίων φονευομένων δια τα πλούτη
αυτών, άτινα έδημεύοντο,καί ετέρων πολλών δι'ίδια μίση
■καί έχθρας' παλαιάς. Έφονεύετο ό υίός ό κρύπτων τόν
Ιαυτοΰ πατέρα ή ό δούλος ό κρύπτων τόν κύριον αύτοΰ.
Τό κακόν ελαβεν ίδί^ μεγάλας διαστάσεις, διότι τα κτή-
ματα τών προγραφομένων έδημεύοντο καί έπωλοΰντο είτα



120

Περίοδος Β'. — Δημοκρατία

εις εύτελεστάτας τιμάς^).' "Ινα δώσωμεν παράδειγμα της
άνηκούστου θηριωδίας τών οργάνων του Σύλλα, άναφέ—
ρομεν ότι ό μετέπειτα διαβόητος γενόμενος Σέργιος Κα-
zuliraç αφού κατά πρώτον έξώρυξε τούς οφθαλμούς του
Μάριου Γρατιδιανοΰ, συγγενούς τοΰ Μάριου, άπέκοψεν
ειτα τήν γλώσσαν, τα ώτα, τάς χείρας, έστραγγάλισε
τούς βραχίονας καί τάς κνήμας καί τέλος απεκοψε καί
τήν κεφαλήν τοΰ ζώντος μέχρι τής στιγμής εκείνης άμορ-
φου έκείνου σώματος, δια νά λάβη τήν προκεκηρυγμένην
δι' έκάστην κεφαλήν πρόγεγραμμένου άμοιβήν έκ 12000
δηναρίων (13000 φρ. περίπου). Αύτός ό τάφος τοΰ Μά-
ριου τότε άνεωχθη καί τα ός,τά αύτοΰ έρρίφθησαν είς τον
ποταμόν Άνίωνα" άπαντα δε τα μνημεία τα άναμιμνή-
σκοντα τούς θριάμβους έκείνου κατεστράφησαν (.(Και πότε
σκέπτεσαι, ήρώτησεν ήμέραν τινά τόν Σύλλαν ό Μέτελ-
λος, rà όώσης πέρας έίς τάς σφαγάς ταύτας;» <s.Aèv yroa-
ρίζωΐ) άπήντησε, καθ' έκάστην δε ήμέραν έξέδιδε νέίας
προγραφάς. 'Αριθμούνται 90 συγκλητικοί, 2600 Ιππεϊς
καί 4700 οί λοιποί προγραφέντες. 'Αναρίθμητοι δέ είσιν
οί φονευθέντες δια φιλοκτημοσύνην καί δι* ίδιας έχθρας
καί μίση, κατά μυριάδας δε οί έν τή λοιπή Ιταλία. Τέ-
λος μ,ετα εξ όλοκλήρους μήνας (Δεκέμβρ.-Ίουν. 28 η.

Χ.) έδόθη πέρας είς τάς σφαγας ταύτας(').

(*) Ό Χρυσόγονος, βϊςτών υπηρετών τοΰ Σύλλαν, ήγόρασεν άντ\
4000 σηστερτίων (500 φρ. περίπου) τα κτήματα του ΤΡοσκίου άξ£ας
60 εκατομμυρίων σηστερτίων (2 έκατομμ. φρ. περίπου).

2). Κατά τήν έποχήν ταύτην καί ό 18ετης Γάϊος 'Ιούλιος
Καΐΰαρ γαμβρός τοΰ Κίννα καί συγγενής τοΰ Μάριου άναγκαζόμε-
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'Αλλ' ό Σύλλας έσκόπει νά πατάξη κατά κόρριης την
δημοκρατικήν φατρίαν καί, δ,τι άφήκεν ή σπάθη, συνε-
πλήρωσαν οί νόμοι αύτου. Προς έπιψήφισιν δέ αυτών πε^
ριεστοιχίσθη υπό φρουράς 10000 δορυφόρων έκ δούλων,
ους αυτός ήλευθέρωσε καί έκάλεσε δια τούτο ΚορΎηΙωυς,
έτοιμους είς εν νευμά του να έπιβάλωσιν αύτούς δια της
βίας. "Ήσαν δ' ούτοι: α') Άνεκήρυξεν έκλεξίμους είς
το δημαρχικόν αξίωμα μόνους τούς συγκλητικούς άποκλειο·<
μένους τότε πάσης άλλης αρχής" β') Συνεπλήρωσε τα
κενά της Συγκλήτου δια 300 έκ τών πλουσιωτέρων ίπ-
πέων" γ') "Ωρισεν όπως αί άρχαί δίδωνται Ιεραρχικώς,ό-
ρίσας καί δριον ήλικίας δια μεν τους ταμίας τό 80όν ετος
δια δε τους στρατηγούς τό 35ον καί δια τούς υπάτους τό
40όν δ') Ηύξησε τους μεν ταμίας εις τους οε πραι-
τωρας εις 8 καί τούς αρχιερείς και οίωνοσκόπους είς 15*
ε') 'Απηγόρευσεν είς τούς έν ταΐς έπαρχίαις άνθυπάτους
να κηρύττωσι πόλεμον άνευ άδειας της Συγκλήτου- Ç")
Συνεκρότησε τα δικαστήρια έκ βουλευτών καί έξέδωκε
πλείστους νόμους πρός άναχαίτισιν της ήθικής έξαχρειώ-.
σεως' ζ') Απέκλεισε τούς απογόνους τών προγραφέντων
παντός άξιώματος καί η') "ίδρυσε χάριν τών ίδιων
120000 στρατιωτών άποικίας έν πόλεσι τής'Ιταλίας, ών
οί κάτοικοι έξωντώθησαν ή έδιώχθησαν έκεϊθεν. Άλλ'οί

νος υπδ του Σύλλα να άποπέμψη την έαυτοΰ γυναίκα κα\μή πει <}<$-.
μενος Ιφυγεν έκ Τώμης, κα\ μόλις είς τάς πολλας παρακλήσε ις
της οικογενείας κα\ τών Εστιάδων ενέδωκεν ο Σύλλα; όπως χαρί-
ση αυτω την ζωήν, καίτοι, ώς ελεγε, πολλούς έν τω παιδίω έκείνω
ενέβλεπε Μαρίους.



122 Περίοδος Β'. — Δημοκρατία

νόμοι ούτοι οί σκοπουντες τήν έπικράτησιν καθαρας αρι-
στοκρατίας, πολύ άπεϊχον του να φέρωσι την άνόρθωσιν
τών κακώς έχόντων. Τούναντίον δε τά τε ήθη μάλλον έξ-
ηχρειώθησαν καί ή σπατάλη μετά της ακολασίας απέ-
βη άμετρος.

Δύο δε ετη μετά ταύτα", καθ ' & ό Σύλλας διετέλεσεν
ύπατος καί δικτάτωρ, αίφνης ούτος όλως άπροσδοκήτως
άπεσύρθη (79 π.Χ.) είς εν κτήμα του έν Κύμη, παραι-
τησάμενος τήν αρχήν. Αύτόθι δε παρεδόθη, ώς ό Μάριος,
είς πάσαν ήδυπάθειαν καί συνέγραφε τα υπομνήματα
του. Δεν έπέζησεν όμως πολύ* διότι καταληφθείς ύπό
σφοδρού πυρετου καί παθών φθειρίασιν καθ' όλον τό σώ-
μα απέθανε, τηκόμενος ύπό της τύψεως του συνειδότος
δια τήν τοσαύτην αϊματοχυσίαν καί τάς άνοσίους προγρα-
φάς του (78 π. Χ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'.

Τα μετά τον θάνατον του Συλλα.

Πρώτη τριαρχία.

Μόλις εκλεισε τούς οφθαλμούς αύτου ό Σύλλας εύθύς
προήλθον εις τό μέσον οίονεί κληρονόμοι της δυνάμεως καί
*:ής θέσεως αύτου έν τη πολιτεία οί κράτιστοι τών τότε
Οπαδών του Μέτελλος ό Πΐος, ό Λικίνιος Κράσσος, ό Λού-
κουλλος καί πρό πάντων ό Πομπήιος. Διότι ηδη τα της
Πολιτείας προέκειντο λεία είστ πάντα, όστις ήθελε δυνηθη
\ά κερδήση τήν εύνοιαν του πλήθους δι' οίωνδήποτε ηδύ-
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νατο μέσων. Τοΰτο δε κατώρθωσεν ό Πομπήιος δια τών
Ιαυτου κατορθωμάτων προσοικειωθείς καί τήν δημοκρα-
τικήν μερίδα,ήν άλλοτε μετά του Σύλλα κατεδίωξε, διότι
έπανήγαγε δια νόμου τήν δημαρχικήν έξουσίαν είς τό πρό
τοΰ Σύλλα καθεστώς. Τα κατορθώματα δέ, δι* ών έπηύ-
ξησε τήν πρός εαυτόν εύνοιαν τοΰ πλήθους, ήσαν ό πρός
Σΐίρτώριον πόλεμος, ό πρός τούς μονοιχάχους καί âovJovç,
Ο πρό' τούς πειρατάς καί ό πρός Μιθριάάτην.

"Ετι ζώντος τοΰ Σύλλα πολλοί τών οπαδών τοΰ Μά-
ριου διαφυγόντες τήν σφαγήν ήνώθησαν ύπό τήν στρατη-
: γίαν τοΰ Σερτωρίον κατ' αρχάς μέν έν Σικελίοκ είτα δέ έν
Ίβηρίο»: καί συμμαχήσαντες μετά τών έν 'Ιβηρία Λυσιτανών
έξηκολούθησαν τόν πόλεμον, Κατά τού Σερτωρίου απε-
στάλη όΜέτελλος' άλλ' ούτε αύτός ούτε ό είς βοήθειάν
του έλθών Πομπήιος ίσχυσαν να καταβάλωσι τόν δεξιώ-
τατον τούτον καί ίκανώτατον περί τα πολεμικά στρατη-
γόν, όστις ενωθείς καί μετά τοΰ Περκέννα ενός τών οπα-
δών τοΰ Μάριου, έξηκολούθει τόν πόλεμον γενναίως καί
-{νίκα έπανειλημμένως τα 'Ρωμαϊκά στρατεύματα. Τέλος
δε ό Περπέννας έκ φιλοδοξίας φονεύει δια δόλου τόν Σερ-
τώριον έν συμποσίω καί σφετερίζεται τήν αρχήν. Άλλα
πρώτοι οί Λυσιτανοί άπέφυγον τόν φονέα τοΰ άγαπητοΰ
.αύτοΐς Σερτωρίου, ό δέ Πομπήιος ευχερώς τότε ένίκησε
τόν όλιγάριθμον έκ 'Ρωμαίων στρατόν τοΰ Περπέννα, καί,
άφοΰ καθυπέταξε πάσαν τήν Ίβηρίαν, άπήλθεν (71 π.
-Χ.) εις 'Ρώμην, τού Μετέλλου μείναντος καί τελευτήσαν-
-τος τόν βίον iv Ίβηρίοκ.

Κατά τόν αύτόν χρόνον ό Κράσσος ήγούμενος πολλών
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μυριάδων στρατού έμάχετο γενναίως καί κατέστειλε τήν
φοβεράν έπανάστασιν τών έν 'Ιταλία μονομάχων, οΐτινες
έτρέφοντο κατά χιλιάδας και ήσκοΰντο, οπως έν τοις άμ-
φιθεάτροις εύαρεστώσι τοις Ρωμαίοις αγωνιζόμενοι μέχρ1
θανάτου ή προς άλλήλους ή κατά τών αγρίων θηρίων.
Ύπό τήν σημαίαν του αρχηγού αύτών Σπαρτάκου εσπευ-
σαν αμέσως χιλιάδες δούλων και άλλων απόρων πολιτών
συμποσωθέντων απάντων είς 70000 άνδρας (73 π. Χ.).
Ό Πομπήιος επανερχόμενος έξ 'Ιβηρίας καί συναντήσας
έξηφάνισε τελείως τα λείψανα τούτων έν τή βορείω 'Ιτα-
λία, ότε εφευγον τόν Κράσσον νικήσαντα αύτούς κατά
κράτος έν μάχη, έν ή ό μεν Σπάρτακος έφονεύθη, περί
τούς 6000 δέ αύτών συλληφθέντες αιχμάλωτοι άνεσταυ-
ρώθησαν κατά τήν Άππίαν όδόν. Ό Πομπήιος μεγαλορ-
ρημονών έν 'Ρώμη επειτα εις εαυτόν απέδιδε τήν πρόρ-
ριζον κίτάπαυσιν τοΰ δουλικού πολέμου (71 π. Χ.), Ιζ
ού προήλθε φανερά έχθρα μεταξύ τών δυο τούτων στρα-
τηγών, ήτις παρ' ολίγον θα άπέληγεν είς έμφύλιον πόλε-
μον, εάν μή ό Κράσσος μετριοφρονέστερος ών τοΰ Πομ-
πηίου ετεινεν αύτω τήν χείρα καί διέλυε τήν εαυτού
στρατιάν.

Άλλ' ύπερτέρα δόξα καί μεγαλεΐον έπεφυλάσσετο είς
τόν Πομπήιον κατά τόν πείρατικόν πόλεμον. Κατά πρό-
τασιν τοΰ δημάρχου ΑνΛου Γα^ονίου, ήν υπεστήριξε με-
γάλως καί ό τότε ταμιεύων Γ'άϊος 'Ιούλιος Καίσαρ, λυσ-
σωδώς δέ έπολέμησεν ή ολιγαρχική μερίς, διωρίσθη ό
Πομπήιος ύπό τό όνομα τοΰ ανθυπάτου γενικός ναύαρχος
καθ' άπασαν τήν Μεσόγειον άπο τών 'Ηρακλείων στηλών
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μέχρι τών. παραλίων της Άστίας και αρχιστράτηγος κατά
ξηραν μέχρι 72 χιλιομέτρων μακράν της θαλάσσης,λαβών
άμα τό δικαίωμα να έκλέξη 15 υπάρχους, να έξαρτύση
στόλον έκ 200 πλοίων, να στρατολόγηση στρατιώτας καί
ναύτας καί να λάβη έκ του δημοσίου ταμείου - 6000 τά-
λαντα έπί τω σκοπώ να καταπολέμηση τους πειρατάς.
Ούτοι δε οί πειραταί ορμώμενοι οί πλείστοι έκ τών κατα-
κτηθεισών χωρών της 'Ασίας καί φεύγοντες την πλεονε-
ζίαν καί τυραννίαν τών 'Ρωμαίων έπάρχων έκέκτηντο περί
τα 2000 πλοία, είχον καθ' άπασαν την 'Ανατολικήν
άκτήν της Μεσογείου ναυστάθμους καί πύργους, καί ορ-
μητήρια αύτών έχοντες την Κιλικίαν καί Κρήτην έλη-
στευον τάς παραλίους πόλεις καί τα διαπλέοντα την θα-
λασσαν πλοϊα, τολμήσαντες καί αύτήν την Ήστίαγ, το
έπίνειον της 'Ρώμης, να προσβάλουν. Ό Πομπήιος λοι-
πόν διτίλάσια τών ύπό του δήμου ψηφισθέντων λαβών καί
διαιρέσας τήν Μεσόγειον είς 13 μέρη ύπό ενα ύπαρχον
τάξας δε καί τόν στόλον αοτου είς τά κυριώτερα τών πει-
ρατών ορμητήρια κατεδ'ωξεν αύτούς πανταχού. 'Εντός
δέ τριών μηνών (66 π. Χ.) έκαθάρισεν εντελώς τήν Με-
σόγειον άπό τών πειρατών καί 20000 παραδοθεντας κα-
τφκισεν είς τα μεσόγεια της Κιλικίας έν ΣόΛοις, ήτις ε-
κλήθη τότε ΠομπηωύποΜς.

"Ηδη τό πλήθος ένεθουσία ύπερ τοϋ Πομπηίου,ό δέ τότε
διάσημος τών 'Ρωμ&ίων ρήτωρ Μάρκος Τν.Μ,ιος Κικέρων
πραίτωρ ών επλεξε δημοσί^ έν 'Ρώμη τό έγκώμιον του
Πομπηίου. Διό δεύτερος νόμος όμοιος τψ τοϋ Γαβινίου
προταθείς 'ύπό του δημάρχου Γαίου Μανιλίου άνεθηκεν
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αύτώ μετ1 απεριορίστου έξουσίας νέαν στρατηγίαν έν τω
κατά του Μιθριάάτου πολέμψ, ήν και πάλιν οί ολιγαρχι-
κοί λυσσωδώς έπολέμησαν, διότι έν τη άρχη ταύτη ένέ-
βλεπον κατάπτωσιν της αρχής της Συγκλήτου και μετα-
βολήν αυτής είς μοναρχίαν. Είχε δε άοχίση ό Μιθριδάτης .
τόν προς τους 'Ρωμαίους πόλεμον εύθύς μετά τόν θάνατον
του Σύλλα και υπεστήριξε μάλιστα τόν τότε πολεμουντα
κατά τών Συλλείων έν Ίβηρΰκ Σερτώριον δια στόλου καί
δια χρημάτων. Συμμαχήσας δε μετά του γαμβρού αύτου
Τίγράνου του Β', βασιλέως της Αρμενίας κατέλαβε τήν
Βιθυνίαν και Παφλαγονίαν καί ήγούμενος 100000 άνδρών
ώχυρώθη είς τήν πρωτεύουσαν του Τιγράνου Τιγρανόκερ-
τα. Κατά τούτου οί 'Ρωμαίοι είχον άποστείλη τόν Λού-
xovlÂor, όστις μετά του Αύρηλίου Κόττα λίαν επιτυχώς
έντος δύο ετών έπανέκτησε τάς είρημένας έπαρχίας καί
έκυρίευσε τα Τιγρανόκερτα (69 π. Χ.) γενόμενος κύριος
μεγά,λων θησαυρών. 'Εν τη έπιστροφη αύτου έγένετο κύ-
ριος και της Μεσοποταμίας. Επειδή όμως δια τήν τρα-
χεΐαν διαγωγ/,ν του καί τήν κακώς γενομένην διανομην
τών θησαυρών επέσυρε τήν δυσμένειαν τών έαυτου στρα-
τιωτών, άφ' ετέρου δε οί έν 'Ρώμη εχθροί του μή παύον-
τες να κατασυκοφαντώσιν αύτόν κατώρθωσαν να άφαιρεθη
άπ' αύτου ή στρατηγία καί δοθη τω Πομπηίω, ήναγκά-
σθη μετά μεγάλης λύπηΝς να άποσυρθη καί να /Λταλίπη.
τήν άποπεράτωσιντου πολέμου είς τόν διάδοχόν του, καθ*
ήν στιγμήν αύτός έπί επτά ολόκληρα ετη πολεμών καί
στρατηγών έξέκοπτε τάς ρίζας αύτου καί έπλησίαζε να
δώση πέρας είς αύτόν. Έπανελθών δε είς τήν 'Ρώμην ά-
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πεσύρθη οριστικώς έκ τής πολιτικής σκηνής καί Ιζησεν ώς
ιδιώτης έν ταΐς λαμπραΐς αύτοΰ έπαύλεσι είς Βάϊας παρά
τήν Νεάπολιν, διαβόητος καί παροιμιώδης γενόμενος δια
τα πολυτελή δεϊπνά του, είς α προσεκάλει πάντοτε τούς.
άρίστους καί λογιωτέρους άνδρας τής 'Ρώμης, παρατιθέ-
μένος αύτοϊς σπανιώτατα καί ποικίλα φαγητά καί ποτά.
Ό δε Πομπήιος έλθών είς Άσίαν μετά μεγάλου στρατοΰ.
καί στόλου καί συμμαχήσας μετά τοΰ Φραάτου βασιλέως,
τών Πάρθων κατεδίωξε τόν Μιθριδάτήν μέχρι τοΰ Καυ«^
κάσου καί έκείθεν έπανελθών υπέταξε τήν Παλαιστίνην.
Ευρισκόμενος δ' έν 'Ιερουσαλήμ, έν ή είχε συλήστρ καί τόν
ναόν τοΰ Σολομώντος, ελαβε τήν άγγελίαν ότι ό Μιθριδά-
της διωκόμενος ύπό τών κατ' αύτοΰ έπαναστάντων υίών,
του ηύτοκτόνησεν (63 π. Χ.), άπαλλαγείσης ούτω τής
'Ρώμης δεινοτάτου πολεμίου, όστις έπί 26 «τη κατεπο-
λέμησε τήν 'Ρώμην. Ό δε Πομπήιος άπελθών εύθύς είς
Πόντον καί δούς τό βασίλειον είς τόν υίόν τοΰ Μιθριδάτου
Φαρνάκην διέταξε τα κατά τήν λοιπήν Άσίαν, ώς ήθελε,
καί ελαβε τήν είς 'Ρώμην άγουσαν (63 π. Χ.)
- Κατά τό αύτό, ετος προ τής έπανόδου τοΰ Πομπηίου-_
φοβερά συνωμοσία σκευωρηθεΐσα ύπό του έκ πατρικίων
καταγομένου Λευκίου Σεργίου Κατιΐίγα λίαν ένεργόν μέ-
ρος λαβόντος, ώς εΐδομεν, έν ταΐς προγραφαΐς τοΰ Σύλλα,
άνδρός δε έκδεδιητημένου καί άσώτου φονεύσαντος άλ-
λοτε τόν ίδιον αύτοΰ άδελφόν, τό τέκνον καί τήν σύζυγόν
του, ήπείλησε νά σείση έκ θεμελίων τήν 'Ρωμαϊκήν πολι-
τείαν. Έν τή συνωμοσία ταύττ) ελαβον μέρος πλείστοι,
οΐτινες μέγιστα χρέη έχοντες ήλπιζβν νά πληρώσωσι ταΰτα
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δηοΰντες τα κτήματα καί αρπάζοντες τήν περιουσίαν τών
Πολιτών. Διότι είχε συμφωνηθη μεταξύ αυτών ίνα έν
ρητή ήμερα ό μεν Κατιλίνας μετά τών περί αύτόν παρα-
δώσωσι τήν πόλιν είς τό πυο καί τήν λεηλασίαν, άλλος
δε τών συνωμοτών, ό Μάλλιος,να έπέλθη κατά τής'Ρώ-
μης έξωθεν μετά στρατού. Άλλ' ό οξυδερκής οφθαλμός
του ρήτορος Κικέρωνος, όστις κατά τό ετος εκείνο εξελέγη
ύπατος άποτυχόντος καί πάλιν του Κατιλίνα τετράκις
εως τότε ύποβαλόντος τήν ύποψηφιότητά του, άνεκάλυψεν
αύιήν δια της ερωμένης ενός τών συνωμοτών καί, άφου έ-
γένετο κάτοχος επιστολών τίνων απευθυνόμενων πρός τούς
Άλλόβρογας δι' ών έκάλουν τούτους οί συνωμόται είς
βοήθειαν,άνηνέχθη πρός τήν Σύγκλητον τετράκις έκφωνή-
σας τούς περιφήμους αύτου κατά Κατιλίνα λόγους, δι' ών
έπέτυχε παρ' αύτής τήν σύλληψιν καί τήν είς θάνατον κα-
ταδίκην τών συνωμοτών άκρίτως. Τότε ό Κικέρων ώνο- ]|
μάσθη πατήρ της πολιτείας, ό δε συνύπατός του Γαίος . Si
'Αντώνιος απήλθε μετά στρατού εις Τυρρηνίαν,ΐνα πολε-
μήση τόν έν τω μεταξύ φυγόντα έκ'Ρώμης Κατιλίναν καί
τόν Μάλλιον. Έν τη μάχη τη γενομένη έν Πιοτωρία \
(Ίαν. 62 π. Χ.) επεσεν ό Κατιλίνας, ό δε στρατός του :
διεσκορπίσθη.

Κατά Σεπτέμβριον του άύτοΰ έτους είσηρχετο είς ΊΡώ- j
μην ό Πομπήιος, όστις βέβαιος ών ότι ηθελεν έπιτύχη
παρά της Συγκλήτου πάντων όσα έπεθύμ,ει, άμα ά,ποβας ;
είς Ίταλίαν διέλυσε τό πλείστον μ.έρος του στρατού αυ- ij
του. Μετ' ολίγον όμως χρόνον ότε ζητών να καταγάγη ί

Πολυήμερον θρίαμβον έπί ταΐς νίκαις αύτου καί να έπικυ- j
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ρώση ή Σύγκλητος τα υπ' αύτοΰ πραχθέντα έν 'Ασία εί-
δεν άνθισταμένην τήν άριστοκρατικήν μερίδα, έπί κεφα-
λής τής όποιας ήσαν οί προσωπικοί αύτοΰ έχθροί Κράσ-
-σος καί Λούκουλλος καί οί ύπέρμαχοι τού καθεστώτος
Κάζων ό νεώτερος καί ό Κικέρων, τότε μόνον άνεμέτρη-
σε τό μέγεθος τοΰ λάθους, όπερ διέπραξε διαλύσας τον
■στρατόν.Καί έτέλεσε μέν θρίαμβον μεγαλοπρεπέστατον καί
λαμπρότερον πάντων τών προηγουμένων, παραχωρηθεισών
-αύτφ δύο μόνων ήμερων,δέν έπέτυχεν όμωςτοΰ ποθουμένου,
■όπερ ήν να διανείμω τοις στρατιώταις αύτοΰ γαίας έν
'Ιταλία καί να έπικυρωθώσιν ύπό τής Συγκλήτου τα ύπ '
αύτοΰ έν 'Ασία πεπραγμένα. Βλέπων τότε διαλυόμενα
ώς ίστόν αράχνης πάντα τα σχέδια αύτοΰ, έσκέφθη να
προσοικειωθή τούς δύο ισχυρότάτους τότε έν τή πολιτεία
άνδρας, τόν Κράσ^σοχ; καί τόν Καίσαρα, καί συμμαχών
μετά μέν τοΰ πρώτου δια τόν μ.έγιστον αύτοΰ πλοΰτον^1)
μετά δέ τοΰ δευτέρου διά τήν μεγάλην δημοτικότητα έ-
ίκτύχη τοΰ σκοποΰ του.

ΤΗτο δέ ό Γάϊος ΊούΛιος Καίσαρ έκ τών άνδρών έκεί-
νων, οιτινες ύπερμέτρως φιλόδοξοι όντες καί φίλαρχοι κο-
λακευόμενοι δέ καί ύπό τής ύψηλής αύτών καταγωγής τα
•πάντα μηχανώνται πρός κατάληψιν τής άνωτάτης αρχής.
Ό Καίσαρ πρώτον μέν ότε έξεφώνει τόν έπικήδειον τής
χήρας τοΰ Μάριου καί δεύτερον ότε έπλεκε τό έγκώμιον
τοΰ Κίννα έν τή κηδεί^ τής έαυτοΰ συζύγου Κορνηλίας

(*) Είς 40 Ικατομμ. c&ρ. υπελογίζετο ή ακίνητος αυτου περιουσία
και είς τοσαυτα ή κινητή. Δούλους δε εΤχε περ\ τάς 20000.

( *Ρωιιαϊκΐι Ίότορία) 9
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ούσης θυγατρός εκείνου ελαβεν άφορμήν να. μεγαλοποιήσν>
το γένος του άναγαγών αύτό έκ πατρός μεν .είς τόν "Ιου-
Λον ή 'Ασχάγων τόν υίόν του Αινείου καί επομένως εις
τήν θεαν Άφροδίτην, έκ μητρός δε είς τόν βασιλέα " Ανχογ
Μάρκων. Έκτος δε τούτου συνήνου έν έαντω καί πάντα
τα προσόντα, όσα καθιστώσι τόν άνδρα μέγαν, τήν τόλμην
δηλ. καί τό θάρρος του στρατιώτου, τήν σύνεσιν καί ικα-
νότητα του στρατηγού, τήν εύγλωττίαν καί δεινότητα του
ρήτορος, σώμα-άκαταπόνητον, ευρύτητα πνεύματος καί
διαύγειαν νοός τοιαύτην, ώστε να ύπαγορεύτρ πολλάς συγ-
χρόνως έπιστολάς καί έν τω μέσω του θορύβου τών οπλων
έν πολέμω να συγγράφτρ συγγράμματα θαυμαζόμενα μέχρι-
σήμερον διά τε τήν σαφήνειαν της γλώσσης καί τό ύψος
τών εννοιών. Καί ό ίδιος δε είχε συναίσθησιν της ιδίας με-
γαλοφυίας καί πολλάκις ελεγεν είς τούς εταίρους του, ότι
ή τύχη τόν προώρισε δια μέγα τι. Νέος ετι ών συνελήφθη
ύπό πειρατών, οιτινες έζήτουν παρ' αύτου 20 τάλαντα
ώς λύτρα, «. Θα σας δώσω, είπε, πεγτήχογτα, àJl£ άμα,
ελευθερωθείς θα σας σταυρώσω». Καί έφύλαξε τόν λόγον
του. Καταδιώξας καί συλλαβών αύτούς άνεσταύρωσεν.
Έπί πολλά ετη ό Καίσαρ έφαίνετο ότι μόνον περί ηδονών
καί τρυφής έφρόντιζεν, είς ας κατεδαπάνησεν όλόκληρον
τήν πατρικήν περιουσίαν καί έχρεώθη. 'Αλλ' αύτη η ά-
σωτεία αύτου ην μέσον πρός άπόκτησιν εταίρων. Πραίτωρ
δε γενόμενος απεστάλη είς Ίβηρίαν, Ινθα ού μόνον τών
χρεών απηλλάγη άλλά καί μέγιστον -πλουτον άπέκτησεν
άκολουθήσας τό παράδειγμα τών 'Ρωμαίων έπαρχων, οϊ-
τινες έπλούτουν άπογυμνοΰντες τούς κατοίκους τών ύπ '
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αύτούς Ιπαρχιών. Έν 'Ιβηρία εύρισκόμενος ήλθεν είς Γά~
δειρα καί επί τη θέα του αυτόθι άνεγηγερμένου άνδριάν-
τος του μεγάλου Αλεξάνδρου ύπό τοσαύτης κατελήφθη
ζηλοτυπίας, διότι εκείνος είς τήν ήλικίαν αύτου Ικυρίευσε
τον κόσμον, έ\ω αυτός ουδέν ετι ε πράξε ν, ώστε άνελύθη
εις άφθονα δάκρυα. Του πολιτικού του σταδίου ήρξατο έν
ετει 68 π. Χ. γενόμενος Ταμίας άγων το 32ον ετος της
ηλικίας του' μετά τρία ετη έγένετο άγορανόμος καί ώς
τοιούτος εξωράισε τήν άγοράν καί παρέσχε τω λαώ ούτω
; λαμπρά θεάματα,. ,ώστε ύπερηκόντισε. πάντας τούς προ
I αυτού καί απέκτησε μεγίστην δημοτικότητα. Τότε δέ et—
! χεν άνεγείρη έν μια νυκτί καί τον επί του Καπιτωλίου ί-
I δρυθέντα ανδριάντα του Μαρίου, ον άνέτρεψεν ό Σύλλας,
ώς καί πάντα τα μνημεία τών τροτταίων αύτου. Τώ δέ 63
j π. Χ. εγένετο μέγας à ρχ ιερεύς καί τω 62 πραίτωρ.

Μετά τοιούτου λοιπον άνδρος ό Πομπήιος έσκέφθη να
συνδεθη, όστις ετι μάλλον ή αύτος θηρεύων τήν άνωτά-
την άρχήν προθύμως έδέχθη τήν σύμπραξιν καί συμμα-
χίαν, του Κράσσου συγκατατεθέντος μόνον χάριν κερδο-
σκοπίας, διότι ήτο λίαν φιλοχρήματος. Ούτω λοιπόν έσχη-
αατίσθη ή πρώτη τριαρχία 'η τριανδρία (60 π. Χ.) επί
τω ο'ρω ό μεν Καίσαρ νά έκλεχθη ύπατος του έτους εκεί-
νου καί μετά τούτο νά δοθη αύτώ'έπί πενταετίαν ή δίοί-
κησις της εντός και έκτος των Αλπ ων Γαλατίας καί της
Ιλλυρίας" ό δέ Πομπήιος νά τύχη νά συμπράξει του Καί-
σαρος άναδασμού γαιών είς τούς εαυτού στρατιώτας καί
της επικυρώσεως τών έν "Ασία πεπραγμένων, είτά δέ,
άφου ύπατεύση μετά τον Καίσαρα μετά του Κράσσου,



132

Περίοδος Β'. — Δημοκρατία

λάβη αυτός μεν τήν διοίκησιν τής 'Ιβηρίας' έπί πενταετίαν
ό δε Κράσσος τήν τής Συρίαν έπί ισον χρόνον. Δια τής
συστάσεως τής τριανδρίας ταύτης, ήτις δεν ήτο αρχή άνε- ,
γνωρισμένη άλλα στενή συμμαχία τών τριών ανδρών, ή
ολιγαρχική μερίς υπέστη καίριον τραυμ,α, καίτοι έν ταΐς
έκλογαΐς προσεπάθησε καί επέτυχε νά άναδείξη συνύπα-
τον του Καίσαρος τον Βίβουλον ανήκοντα είς-τήν εαυτής
μερίδα. Άλλ* ούτος ήναγκάσθη να μείνη άπρακτος καθ1 ό-
λον το διάστημα τής ύπατείας του μή δυνηθείς να άντε-
πεζέλθη κατά τών τριών άνδρών. Ό δε Καίσαρ μόνος
σχεδόν ύπατεύων περιεποιήθη κατ' άρχάς μεν τό πλήθος
παραχωρήσας διά νόμου είς τούς έν τή πόλει απειραρί-
θμους άεργους γαίας προς καλλιέργειαν, είτα δε τήν ισχυ-
ροτέραν τάξιν τών ιππέων ύποβιβάσας εις τύ εν τρίτον το
μίσθωμα τών άσιατικών προσόδων, άς ούτοι συνήθως έμι-
σθουντο, τούς δε κατακτηθέντας λαούς άνεκούφισε διατά-
ξας αύστηροτάτας ποινας κατά τών έπάρχων^ οΐτινες ε-
πραττον μυρίας καταχρήσεις καί καταπιέσεις Ιν ταίς υπ'
αύτούς έπαρχίαις. Τέλος δ* έξεπλήρωσε καί τάς προς τον
Πομπήιον ύποσχέσεις,ενεργήσας νά δ-.ανεμηθώσι γαΐαι είς
τούς στρατιώτας αυτού καί νά έπικυρωθώσιν ύπό τής
Συγκλήτου πάντα τά ύπ ' εκείνου έν Ασία πεπραγμένα.

Ληξάσης τής ύπατείας του Καίσαρος ύπατοι μεν έξε-
λέγησαν τή ένεργεία τής τριανδρίας φίλοι αύτής, ό δε
Καίσαρ τή προτάσει τοΰ δημάρχου Γαΰιτίον. καί ψήφω
τής Συγκλήτου λαμβάνει τήν διοίκησιν τής εντός καί
έκτος τών Άλπεων Γαλατίας καί τής 'Ιλλυρίας διορισθείς
άμα καί άρχιστράτηγος τριών λεγεώνων. Προετίμησε δε
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τήν Γαλατίαν πρώτον μεν ίνα άποκτήση μέ^α όνομα κα-
ποτασσων εθνη άγρια και μάχιμα και δια του ονόμα-
τος τούτου να έπενεργή ηθικώς έπί τοΰ λαοΰ, δεύτερον δέ
ινα απόκτηση πλοΰτον και στρατόν άφωσιωμένον αύτφ
καί τή πολιτεία. 'Ολίγον όθεν χρόνον διατρίψας έξω τής
'Ρώμης άνεχώρησεν είς Γαλατίαν περί τάς αρχάς Μαρ-
τίου (58 π. Χ.). Ήτο δέ λίαν επίκαιρος ή τοΰ Καίσαρος
είς Γαλατίαν μ.ετάβασις* διότι οί τών Κίμβρων καί Τευ-
τόνών απόγονοι περί τάς 500000 άνδρες καί γυναίκες
μετά τών τέκνων άπό τριετίας παρασκευαζόμενοι ήοξαν-
το μεταναστεύοντες έκ τής Ελβετίας, ενθα είχον έγκα-
ταστή, είς Γαλατίαν καί ρ,άλιστα είς τήν 'Ρωμαϊκήν αύ-
τόθι ίτζα.^Ι^^Ναρ6ωγί.ζίόα. Ήγεμών δέ τις ετέρας Γερ-
μανικής φυλής, τών Σουηβών, 'Αριόβιστος είχεν είσελάση
πρό αύτών είς Γαλατίαν και ένίκησε τούς Αίδούους και
Σηκουανούς. 'Αλλ' ό Καίσαρ έπιστάς τούς μέν 'Ελβε-
τούς κατατροπόνει ολοσχερώς παρά τά Βίβραχτα, άναγ-
κάσας τούς έπιζήσαντας νά έπιστρέψωσιν εις τήν χώραν
των, τον δέ Άριόβιστον μετά τών Σουηδών νικ^ έν τγ
άνω 'Αλσατία (Σεπτέμβο. 58 π. Χ.). 'Απαλλαγείς ού-
τω δύο μεγάλων προσκομμάτων έτράπη έπί τήν κατά-
κτησιν τών λοιπών τής Γαλατίας εθνών τών κατοικούν-
των άπό τής Μεσογείου μέχρι τής Βρεττανικής θαλάσ-
σης. Δεν-επαυε δέ άναγγέλλων είς "Ρώμην τάς άλλε-
παλλήλους αύτοΰ νίκας, έπί ταΐς όποίαις έτελέσθησαν
έν 'Ρώαη πρός τιμήν αύτοΰ τό μέν πρώτον δεκαπενθήμε-
ροι είτα δέ εικοσαήμεροι ευχαριστήριοι θυσίαι καί έορταί.

'Επειδή όαως ληξάσης τής πενταετίας ή κατάκτησις
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τής Γαλατίας δεν είχε συμπληρωθή, συνήλθαν οί τρεις άν-
δρες έν Aovxy (55 π. Χ.) καί άνενέωσαν τήν εαυτών
συμμαχίαν, άποφασίσαντες ή μέν άρχή του Καίσαρος να
παραταθή έπί ετέραν πενταετίαν, ό δε Πομπήιος καί
Κράσσος λάβωσι τήν ύπατείαν του έτους εκείνου καί με-
τά τούτο τήν διοίκησιν τών επαρχιών, ώς είχον συμφω-
νήσω έν αρχή. Ούτως ό Καίσαρ έξακολουθήσας τον πό-
λεμον πρός τα Γαλατικά έθνη ύπέταξεν άπασαν τήν Γα-
λατίαν καί έζησφάλισεν αυτήν πρός Β. μέν άπό τών
Βρεττανών, πρός ους δις διαπλεύσας τό στενόν τής Μάγ-
χης έπολέμησεν έπιτυχώς, πρός Α. δέ άπό τών Γερμα-
νικών φύλων, τα όποια καί πάλιν είς ήαισυ εκχτομμύριον "
συμποσούμενα ήρχισαν να μεταναστεύωσιν είς Γαλατίαν,
άλλα κατατροπωθέντα άπεσύρθησαν οριστικώς είς τήν
χώραν αύτών. Προσηνέχθη δέ ό Καίσαρ είς τους ύποτα-
χθέντας λαούς μετά πλείστης πραότητος άφήσας αύτούς
έλευθέρους περί τήν χρήσιν τών νόμων, τής θρησκείας καί
τών εθίμων αύτών διατρίψας έν μέσφ αύτών έπί εν όλό-
κληρον έτος (50 π. Χ.) πρός θεμελίωσιν τής 'Ρωμαϊκής
άρχής. Ό δέ στρατός αύτού πλουτήσας έκ τών άπειρων
Γαλατικών θησαυρών και άσκηθείς έπί όλόκληρον όκταε-
τιαν (58—50 π. Χ.) έν τοις Γαλατικοΐς πολέμοις άπέ-
βη άξιόμαχος καί λίαν άφωσιωμένος αύτω.
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V

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

Ι ·; ..... ■

Kaïdap και Πομπήιος
Δεύτερος εμφύλιος πόλεμος έν 'Ρώμη.

Καθ ' δν χρόνον ό Καίσαρ διέτριβεν έν Γαλατία έπί
τής πρώτης ετι πενταετίας, γενόμενος δήμαρχος ό δεινό-
τατος τών μέχρι τούδε δημαγωγών Πόττλως KJœâioç
(58 π. Χ.) έπολέμησε μεγάλως τήν όλιγαρχικήν μερίδα
γενόμενος δργανον τής τριανδρίας, τους δέ δύο κυριωτά-
τους αυτής αντιπροσώπους Κικέρωνα καί Κάτωνα τόν
νεώτερον άπεμάκρυνε τής πόλεως, τον μέν έξορίσας είς
τήν 'Ελλάδα τόν δέ Κάτωνα άποστείλας είς κατάκτησιν
τής Κύπρου. "Ινα δέ εχη τό πλήθος υπέρ εαυτού είσήγα-
γεν ένα μέν νόμον, όπως ό σίτος διανέμεται είς τόν λαόν
όλως δωρεάν, καί άλλους, δι* ών περιώριζε μεγάλως τα
δικαιώματα τής Συγκλήτου. Περιστοιχιζόμενος δέ ύπό
πλήθους μονομάχων, δούλων καί άλλων άέργων πολιτών
ήγε καί εφερε τήν πόλιν, τάς 'Αρχάς καί τήν Σύγκλητον,
ή δέ έκκλησία έψήφιζε τούς νόμους του άνευ τής έπικυ-
ρώσεως τής Συγκλήτου. Τοιαύτην λαβών ίσχύν ό Κλώ-
διος έσκέφθη είτα να άπαλλαγή καί τοΰ Πομπηίου, δι'
ού 'ίσχυσε τοσούτον. Άλλα τότε ό Πομπήιος συνετάχθη
μετά τής αριστοκρατικής μερίδος καί τή βοήθεια τοΰ
*Αννίον Μίλωνος ασπόνδου έχθροΰ τοΰ Κλωδίου καί
{κανών μονομάχων ανακαλεί πρώτον τόν Κικέρωνα έκ τής
Ιξορίας, καί επειτα αναδεικνύει δήμαρχον τόν Μίλωνα (57
π. Χ.). Τότε οί δύο Ιχθροί εύρέθησαν αντιμέτωποι πρός
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αλλήλους άγων έκάτερος στίφη μονομάχων καί δούλων, έπί
σειράν ετών πολεμοΰντες αλλήλους καί πληρουντες την
πολιν φόνων καί τρόμου, εως ού φονεύεται (52 π. X.jEv
τινι συμπλοκή ό Κλώδιος εξω της 'Ρώμης. Άλλ' οί έν
'Ρώμη φίλοι αύτου παρασκευάζουσι τότε ,είς τόν έν θριάμ-
βω μετά τών εαυτού μ.ονομ.άχων είσερχόμενον είς την
πόλιν Μίλωνα άγρίαν έπίθεσιν, ήτις έπί πολλάς ήρερας
κατείχε τήν πόλιν έν φοβέρα αναστατώσει. Ή Σύγκλη-
τος τότε έπιδοκιμάζοντος καί του Κάτωνος, όστις έν τω
μεταξύ είχεν έπανΑθη έκ Κύπρου, ήναγκάσθη να κατα-
φύγη είς τόν Πομπήιον διοικούντα τήν Ίβηρίαν δι' έπαρ-
χων καί να άναδείξη αύτόν δικτάτωρα, όπως αποκατα-
στήσει τήν τάξιν, όπερ καί έπρ^ξεν ό Πομ,πήιος συλλα-
βών καί έξορίσας τόν Μίλωνα είς Μασσαλίαν.

"Υψωθείς ούτως ό Πομπήιος είς τήν δικτατωρίαν καί
πεποιθώς εις τήν σύμπραξιν τών αριστοκρατικών ηρξατο
να ένεργή δια πλαγίων μέσων, όπως απαλλαγή από τοΰ
Καίσαρος, ού ή δημοτικότης εγένετο μεγίστη ενεκα τών
έν Γαλατίο^ τροπαίων άλλως καί ό ύφιστάμενος μεταξύ
άμφοτέρων συγγενικός δεσμός έξέλιπεν άποθανούσης προ
ολίγου τής 'Ιουλίας θυγατρός του Καίσαρος ην είχε συ-
ζευχθή ό Πομπήιος. 'Εξέλιπε δ ' έν τω μεταξύ τοότφ-
καί τό τρίτον μέλος τής τριανδρίας, ό Κράσσος, φονευ-
θείς έν τω πρός τούς Πάρθους πολεμώ (53 π. Χ.). "Οθεν-
ό ύπατος του έπιόντος έτους (51 π. Χ.) Μάρκελλος, ού·
τήν θυγατέρα συνεζεύχθη ό Πομπήιος, προτείνει τήν έκ
Γαλατίας άνάκλησιν. του Καίσαρος, ήτις καταπολεμη-
θεισα ύπό τών φίλ^ν εκείνου μετβτράπη είς την κατά-
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θεσιν της αρχής μετά τήν λήξιν της πενταετίας συμ-
1 πληρουμένην τό επόμενον ετος (50). Άνακινηθέντος τότε
καί πάλιν του ζητήματος τούτου ό δήμαρχος Κουριών
φίλος του Καίσαρος ζητεί νά έφαρμοσθή το αύτο καί είς
τον Πομπήιον τυγχάνοντα άνθύπατον \ής 'Ιβηρίας. Μή
γενομένου όμως τούτου δεκτού το ζήτημα εμεινεν έκκρε-
μές, ότε ό εξάδελφος του πρώην ύπάτου Μαρκέλλου ύπα-
τεύων κατά το έτος εκείνο προτείνει τήν άνάκλησιν μόνου
του Καίσαρος. 'Ανθισταμένου όμως ^-ου Κουρίωνος καί
βλέπων ό ύπατος ότι ή Σύγκλητος ήτο πρόθυμος να ά-
σπασθη τήν γνώμην αύτοΰ, εξέρχεται έν σπουδή έκ της
πόλεως καί παραδούς το ξίφος εις τον Πομπήιον δια-
τάττει αυτόν νά τραπή κατά τοΰ Καίσαρος κηρυχθέντος
έχ^ροΰ της πατρίδος. ΟΙ δήμαρχοι Κουριών,· Κάσσιος
Αογγΐνος καί· Μάρκος 'Αντώνιος φίλοι τοΰ Καίσαρος βλέ-
ποντες τότε τήν σύγκλητον έπικυρουσαν τά γενόμενα ύπό
•τοΰ ύπάτου τήν δε ζωην αυτών άπειλουμένην κατέφυγον
εις το στρατόπεδον τοΰ Καίσαρος.

νΟ Καίσαρ μ,αθων τήν έν 'Ρώμη επικρατούσαν άναρ-
χίαν καί 'τά κατ' αύτοΰ τεκταινόμενα κατήλθεν έκ της
Γαλατίας καί έστρατοπέδευσε παρά τον ποταμον 'Ρου-
βίχωνα εν τη άνω 'Ιταλία, όστις ήν το δριον της έπιτρα-
πείσης αύτω χώρας, οπερ έάν διήρχετο ήθελε κηρυχθή
πολέμιος της πατρίδος. Άφοΰ δέ μάτην προσεπάθησε νά
λύση τήν διαφοράν φιλικώς, άπεφάσισεν επιρρίψας πα-
σαν τήν εύθύνην είς τήν Σύγκλητον νά κατέλθη είς τον
αγώνα. 'Αλλά φθάσας προ τοΰ ποταμού αίφνης έστάθη
διστάζων άν πρέπή νά άναλάβη τον πόλεμον κατά τήςΛ
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πατρίδος του, ης το φάσμα ένόμιζεν ότι εβλεπεν ορθού-
μενον ενώπιον του καί φράσσον αύτώ τήν όδόν. Λαβών
τέλος όριστιχήν άπόφασιν είπε προς τούς περί αυτόν*

κ.* Αν μεν διαβώ τον 'Ρουβίχωγα, πάσας δυστυχίας φέρω
είς την πατρίδα μου! èàr όμως δεγ διαβώ αυτόν, άπόλ-
λυμαι. " Αγω μεν λοιπογ οπου μας χαλοϋσιν οί θεοί χαϊ
ή άδιχία τώγ εχθρώγΐ). Καί εύθύς εισέρχεται είς τον πο-
ταμόν άναφωνών- «Άνερρίφθω χΰβίς (alea est jacta)»
καί άρχεται ούτω δ δεύτερος εμφύλιος πόλεμος (Ίαν. 49
π. Χ.).

Ό Πομπήιος δεν άνέμενε ταχεΐαν τήν έπίθεσιν του
Καίσαρος, ή μάλλον έπίστευεν ότι ό στρατός αύτου κε-
κμηκώς έκ τής πολυετους υπηρεσίας δεν είχε δυνάμεις να
άντεπεξέλθη κατ' αύτου. Διό καί είς τούς παρακινουν-
τας αύτόν να παρασκευάζηται ελεγεν" «Μη ανησυχείτε'
άρχει γα χτυπήσω τον πόδα χαϊ μυριάδες στρατιώζαι θα
■ε^έλθωσιγ εκ της γης». «Κτύπα λοιπόν ! είναι χαιρός^,
είπεν αύτω Συγκλητικός τις φίλος του. "Οτε δε εμαθεν
ότι ό Καίσαρ έπλησίαζεν είς 'Ρώμην, εσπευσε τάχιστα να
έξέλθη έξ αύτής καί ακολουθούμενος ύπό 300 πεοίπου
Συγκλητικών διεπέρασεν είς τήν 'Ελλάδα καί Μακεδο-
νίαν, ίνα Ιτοιιν.άση στρατόν πεζικόν καί ναυτικόν.

Ό δε Καϊτχο ανευ ουδεμιάς αντιστάσεως είσήλθεν είς
'Ρώμην καί έγένετο κύριος του δημοσίου θησαυρου, δν ό
Πομπήιος έν τη παραζάλη του δεν έσκέφθη να παραλα-
βή. Άφου δε διέταξε τα κατ αύτήν, άφήσας επαρχον
^.εν τής πόλεως τόν Αέπιδογ στρατηγόν δε τόν Màpxor
Άντώνων άπήλθεν είς Ίβηρίαν, οπως, ώς ελεγε, πόλε-
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μήσΊ) πρώτον στρατον άνεν στρατηγού, είτα δε στρατηγον
άνευ στρατού. 'Εντός ολίγου χρόνου κατετρόπωσεν αυτό-
θι τούς υπάρχους τοΰ Πομπηίου καί έπανελθών είς 'Ρώ-
μην άνηγορεύθη δικτάτωρ καί ύπατος, έκήρυξεν άμνη-
στείαν γενικήν καί δια διαφόρων νόμων εύη'ρέστησεν είς
το πλήθος. Περί δέ τάς αρχάς 'Ιανουαρίου τοΰ 48 π. Χ.
άπήλθεν είς τήν Ήπειρον, καί άφοΰ μετά πολλάς ζη-
μίας έγένετο κύριος τοΰ Δυρραχίου, συνήψε μά^ην όριστι-
κήν έν ΦαρσάΛω κατ' Αύγουστον τοΰ αύτοΰ έτους, έν ή ό
Πομπήιος καίπερ έχω* 40000 πεζούς καί 7000 ιππείς
απέναντι 22000 πεζών καί 1000 ιππέων τοΰ Καίσαρος
ήττήθη κατά κράτος άπολέσας 15000 άνδρας κα: άπε-
σύρθη άπελπις είς το στρατόπεδόν του. 'Αλλ' άκουσας
τάς κραυγάς τών κατά τοΰ στρατοπέδου του έπερχομένων
νικητών, (αούκονν καί ϊκϊ τον χάρακα ,ήμών ; » ειπε καί
εύθύς άπεν-δύεται τήν στρατηγίκήν στολήν, άναβαίνει είς
ιππον καί όδεύων ήμέρας καί νυκτός φθάνει είς τήν θά-
λασσαν. Αύτόθι εύρών πλοΐον άπέρχεται είς Λέσβον, 'καί
Ικεϊθεν παραλαβών τήν σύζυγόν του Κορνηλίαν αποπλέει
είς Αιγυπτον έλπιζων είς τήν βοήθειαν τοΰ βασιλέως αύ-
τής Πτολεμαίου, δ ν έβοήθησεν άλλοτε νά καταλάβν) τον
θρόνον. 'Αλλά μόλις άποβάντα είς τήν ξηράν φονεύουσιν
αύτόν κατά διαταγήν τοΰ Πτολεμαίου οί έπί τή; υπο-
δοχής του ταχθέντες ενώπιον τών οφθαλμών τής Κορνη-
λίας θεωρούσης τήν σφαγήν έκ.τοΰ πλοίου καί όλοφυρο-
μένης. 'Αφίνουσί δέ οί φονεϊς το πτώμα άκέφαλον έπί
τής παραλίας, όπερ παραλαβόντες δύο άλλοτε άπελεύθε-
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pot αύτου εκαυσαν δια συντριμμάτων πλοίου αλιευ-
τικού.

"Οτε μετά τινας ημέρας ό Καίσαρ καταδιώκων τόν
Πομπήιον άπεβιβάζετο ε-'ς Άλεξάνδρειαν, προσήνεγκον
αύτω τήν κεφαλήν εκείνου. Άλλ' ούτος άπέστρεψε μετοί
φρίκης το πρόσωπον καί διέταξε ν à καύσωσιν αυτήν μετά
πολλών αρωμάτων ίδρύσας καί ναόν της Νεμέσεως έν τω
τόπω της σφαγής. Επειδή δε τότε ήριζόν περί του θρόνου-
της Αιγύπτου ό Πτολεμαίος μετά της αδελφής του Κλεο-
πάτρας, ό Καίσαρ συνταχθείς τή Κλεοπάτρα άνεβίβασεν
αυτήν είς τον θρόνον μετά μακράν πόλεμον, καθ' 6ν έκάη
καί ή περιώνυμος βιβλιοθήκη της 'Αλεξανδρείας περιέ-
χουσα περί τάς 300000 τόμων. Άφου δε εμεινεν ίκανον
χρόνον παρά τη Κλεοπάτρα καί διέταξε τα κατά τήν Αι-
γυπτον ώς απόλυτος κύριος, έπήλθε κατά του Φαργάχον
υίού τοΰ Μιθριδάτου, όστις ζηλώσας τήν δόξαν τοΰ πα-
τρός ή;ξατο νά έπ-ε/.τείνη το μ.ικρόν κράτος τοΰ Πόντου.
Άλλ' άμα ή*ουσε τήν τοΰ Καίσαρος εφοδον, ευθύς κατέ-
θεσε τά όπλα" ό δε Καίσαρ γράφων εϊς τινα φίλον του έν
'Ρώμη περί της νίκης ταύτης έδήλωσε τό ταχύ αυτής δια
τριών μόνων λέξεων: η.Ιθογ, είδον, ενίχησα (veni, vidi,
ViCÎ). Τακτοποιήσας δέ καί τά κατά τήν λοιπήν Άσίαν
έπανήλθεν εις 'Ρώμην, όπου ή Σύγκλητος καί άπας ό
λαός παρεσκεύασεν αύτω λαμπροτάτην ύποδοχήν. Ανέ-
δειξαν αυτόν δικτάτωρα καί ύπατον επί πενταετίαν κα
παρέσχον αύτω τό δικαίωμα τοΰ όρίζειν τούς έκλεκτέους
άρχοντας καί τό προνόμιον της δημαρχικής ασυλίας. Δεν
προέβη όμως είς προγραφάς, ώς ό'Σύλλας άλλ' ήρκέσθγ)
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μόνον να. δημεύσν) τάς περιουσίας τών άντιπάλων αύτοΰ
καί να εξευτελίση τό άξίωμα τής Συγκλήτου είσαγαγών
είς αυτήν εκατοντάρχους καί βαρβάρους περί τους 900.
Λαβών δέ τήν υπατείαν μετά του Λεπίδου άπήλθεν είς
Άφρικήν, όπου οί Πομ.πηιανοί μετά του Κάτωνος καί
Σκηπίωνος Μαρκέλλου τοΰ πενθεροΰ τοΰ Πομπηίου απε-
τέλεσαν ίσχυρόν στρατόν βοηθούμ:νοι καί ύπό τοΰ βασιλέως
τής Νομαδικής Ίόβα·. Τούτους ό Καίσαρ κατετρόπωσεν
εν Θάψω (46 π. Χ.) καί ό μέν Μάρκελλος μετα τών υιών
τοΰ Πομπηίου Σέξτου καί Γναίου διεπεραιώθη είς Ίβη-
ρίαν, ό δέ Κάτων έκλείσθη έν Ίτύκη, όπου μή θέλων να
πέστ; ζών είς τάς χείρας τοΰ^έχθροΰ άπεφάσισε να αύτο-
κτονήστ). Άναγνούς λοιπόν πρώτον τόν περί ψυχής διά-
λογον τοΰ Πλάτωνος (τόν Φαίδωνα) διετρύπησε τήν κοι-
λίαν του δια ξίφους καί άπέθανεν ήρωικώτατα άποκρού-
«ας τήν ίατρικήν συνδρομήν τών οικείων του.

Αί νέαι αύται νίκαι τού Καίσαρος καί μάλιστα ή κα-
τάλυσις τοΰ βασιλείου τής Νομαδικής ένέπλησαν μεγάλου
ενθουσιασμού τούς 'Ρωμαίους, οίτινες άπέδωκαν αύτω έ-
πανελθόντι θείας τιμάς. Άνηγορεύθη τότε δικτάτωρ δια
βίου μετά τοΰ δικαιώμ,ατος να διορίζν) άπάσας τάς αρχάς
τής πόλεως καί ισόβιος τιμητής. Έψηφίσθησαν δέ καί θυ-
σίαι τεσσαρακονθήμεροι καθ1 άς έτελέσθησαν έορταί, έδό-
θησαν κοιναί εστιάσεις είς τόν λαόν καί δωρεαί, έγένοντο
αγώνες μονομάχων καί θηριομαχίαι. Τό δ' έπόμενον ετος
(45 π. Χ.) νικήσας περί Movrôar τής 'Ιβηρίας τούς έκεΐ
καταφυγόντας υιούς τοΰ Πομπηίου μετά τοΰ Μαρκέλλου
βοηθούμενους καί ύπό τών έγχωρίων κατέστρεψεν εντελώς
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τους Πομπηιανούς, ειρήνευσε πάσαν τήν Ίσπανίαν καί
κατέστησεν αύτήν άνίκανον είς το εξής να διεγείρη στά-
σεις. Φονευθέντων δε του Γναίου καί του Μαρκέλλου ό
Σεξτος μετά τίνων μικρών δυνάμεων διεσώθη φεύγων.

Κατά τήν έξ 'Ιβηρίας έπάνοδόν του ό Καίσαρ έτέλεσε
μεγαλοπρεπέστατα τέσσαρας θριάμβους καθήσας, ώς ποτε
ό Κάμιλλος (σελ. 55) έφ ' άρματος συρομένου ύπό τεσσά-
ρων ίππων λευκών αί δέ έπιδαψιλευθεϊσαι αύτφ ύπό του
λαού καί τής Συγκλήτου τιμαί άνήλθον εις ση μείον άπο-
θεώσεως, ή δέ έξουσία δι'ής περιέβαλαν αύτόν ήτο αυτό
τούτο μοναρχική. Διότι έπεκυρώθη ή πρότερον δοθείσα
αύτω απόλυτος αρχή, ώνομάσθη πατήρ της πατρίδος, έ~
λευθεροηης, Αυτοκράτωρ, ανήγειραν αύτω ανδριάντας είς
πάσας τάς πόλεις τής 'Ιταλίας καί έν τοις ναοϊς τής 'Ρώ-
μης, ίδρυσαν προς τιμήν αυτού ναόν τής 'Ελευθερίας και
έκήουξαν ώς έθνικήν έορτήν τήν ήμέραν τών γενεθλ-ίων του,
όνομάσαντες τόν μήνα καθ' δ ν έγεννήθη'/οίΛ<Ζίο>", πρότερον
Κο'ίντίλιον όνομαζόμενον. Εδόθη αύτω πρός τούτοις τό
προνόμιον να φέρη διαρκώς τόν έκ δάφνης στέφανον καί
τόν πορφυρουν μανδύαν τών θριαμβευτών ν ώς καί τά I-
ρυθρά πέδιλα τών άρχαίων βασιλέων τής Άλβας. Εις δέ
μόνος τίτλος ύπελείπετο αύτω ίνα έχη καί ονόματι τήν
άνωτάτην άρχήν, ό του βασιλέως. Άλλ* ότε ό φίλος του
Μάρκος 'Αντώνιος ήμέραν τινά έτόλμησε νά θέση έπί τής
κεφαλής αύτού τό βασιλικόν διάδημα, ό λαός δυσηρεστή-
θη διά τούτο άναμνησθείς τήν βασιλείαν τών πρώτων αιώ-
νων ό δέ Καίσαρ ίδών τούτο άπέρριψε τόδιάδημα ειπών
(ί'Εγώ δεν ονομάζομαι βασιΖεύς, άλλα Καίσαρ».
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Γενόμενος ούτως ό, Καίσαρ μέγας ονόματι και πράγ-
ματι καί συγκεντρώσας είς τάς χείρας αύτου άπάσας τάς
άρχας έπεδόθη ήδη είς τήν σύντα ξιν δια φ ορων νομών,
δι' ών αποκατέστησε τήν τάξιν καί ήσυχίαν έν 'Ρώμη καί
έν άπάσαις ταϊς έπαρχίαις. Διώρθωσε πρός τοις άλλοις
δια του έξ 'Αλεξανδρείας αστρονόμου Σωσιγενους καί τό
ήμερολόγιον είσαγαγών τό ήλιακόν ετος έκ 365 ήμερων
καί 6 ώρών άντί του σεληνιακού κληθεν έκτου ονόματος
αύτοϋ 'IovJcarôri1). Έβουλεύθη δε καί άλλα έργα αντά-
ξια τής μεγαλοφυίας του, άλλ' ή άρξαμένη να λαμβάνη
χώραν εναντίον αύτου δυσαρέσκεια πολλών ολιγαρχικών
δια τόν εξευτελισμόν τής Συγκλήτου καί δια τήν είς αύ-
τόν άνάθεσιν απάντων τών ύπουργημάτων ανέκοψε τήν
έκτέλεσιν αύτών. Διότι 60 Συγκλητικοί, ών οί πλείστοι
είς αύτόν ώφειλον τήν έν τη Συγκλήτω παρουσίαν των,
έχοντες έπ,ί κεφαλής τούς πραίτωρας του έτους έκείνου
(44 π. Χ.) Βρουζον καί Κάσσων καί τον δήμαρχον του
αύτου έτους ΣερδΰΪων Κάσχ,αγ συνώμοσαν κατά τής
ζωής του καί άπεφάσισαν να τον δολοφονήσωσιν έν τω
βουλευτηρίω κατά τάς είδούς του Μαρτίου (=15 Μαρ-
τίου) (2) οτις ήμερα είχεν όρισθή ίνα δοθή αύτώ ό τί-

(*) Τούτο έλλιπίς ον κατά τίνα. λεπτά και δευτερόλεπτα δίώρθωσε
το 1586 δ πάπας της .'Ρώμης Γρηγόριος (Γρηγοριαν$ν ήμερολό-
γιον), οπίρ καιπερ δρθνν δεν ήσπα'σάημεν ήμεΤς ετι.

(2) Ό 'Ρωμαϊκός μην οιηρεΤτο είς τρεις περιόδους : Κα?νένδας,
Νόννας κα\ ΕΙδούς. ΚαΊ Καλένδαχ μεν ήσαν ή 1 έκαστου μη-
νός, ΕΙδοχ δε ή 13 (τών οί μηνών Μαρτίου, Μάιου, 'Ιουλίου και
'Οκτωβρίου ή 15) κα\ NÔVVCU ή 5 η ή 7, δηλ. ενν^α ήαε'ραι προ
τών Ειδών.
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τλος τοΰ βασΛέως, ύφ' δν καί μόνον κατά τους Σιβυλ-
λείους χρησμούς ήδύνατο να κατατρόπωση τους μέχρι
τοΰδε άκαταμαχήτους Πάρθους. Πλείστα σημεία έν τω
ούρανώ, κρότοι νυκτερινοί καί άλλα τοιαΰτα απαίσια
κατά τους χρησμολόγους σημεία δεν ίσχυσαν νά πείσωσι
τον Καίσαρα όπως προφυλάσσηται. Καταγγελίας κατα
τοΰ Βρούτου, ον ιδιαζόντως ήγάπα, τάς προτροπάς της
συζύγου του Καλπ^υρνίας όπως μη μεταβη κατά τήν ή-
μέραν έκείνην είς το Βουλευτήριον, ώς ίδοΰσα άπαίσια ό-
νειρα, έπιστολήν δοθεϊσαν αύτω καθ* όδόν τήν αυτήν ή-
μέραν καί έζαγγέλλουσαν λεπτομερώς τά της συνωμ,οσίας
δεν ηθέλησε νά λάβη υπ' οψιν. «Καλλίτερος, ελεγεν, ό
τάχιστος χαϊ αιφνίδιος θάνατος» . 'Ανύποπτος όλως προς-
ήλθεν είς τό Βουλευτήριον έκείνην τήν ήμέραν ό Καίσαρ
μετά τοΰ Μάρκου 'Αντωνίου. Καί τόν μεν Άντώνιον έ-
κράτησέ τις τών συνωμοτών εξω άπασχολών επίτηδες
δια διαφόρων συνομιλιών, τόν δε Καίσαρα άμα είσελθόν-
τα καί καθήσαντα επί της έδρας περιεκύκλωσαν οί συνω-
μόται. Καί ότε εις έξ αυτών ζητών δήθεν χάριν υπέρ του
άδελφοΰ του εσυρε τήν τήβεννον τοΰ Καίσαρος (τοΰτο ην
τό σύνθημα), ό Κάσκας επληξεν αυτόν δι' εγχειριδίου
είς τόν ώμον άβλαβώς. Ό Καϊσαο ευθύς στραφείς ίκρά-
τησε τήν χείρα εκείνου κράζων <α Κακούργε/ τίπράτ-
τεις ;τ> καί προσπαθεί νά άρπάση τό έγχείρίδιον άπό τών
χειρών του. 'Αλλά τότε έπιπίπτουσι κατ' αύτοΰ πάντες
οί λοιποί συνωμόται καί πλήττουσιν αύτόν άδιαφόρως επί
τοΰ στήθους, επί τοΰ προσώτου καί άλλαχοΰ. Εντούτοις
ό Καίσαρ ήαύν·το γενναίως. Άλλ'ότε είδε καί τόν Βροΰ-
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τον πλήττοντα αύτον δια τοΰ δόρατος είς τόν μηρόν, εί-
πε πρός αύτόν dKal συ τέχγογ ;» καί εύθύς έκάλυψε τό
πρόσωπον δια τής χλαμύδος του καί έπεσε νεκρός παρά
τόν ανδριάντα τοΰ Πομπηίου λαβών 23 πληγάς. Καθ'
όλην δε ταύτην τήν σκηνήν οί Συγκλητικοί υπέρ τούς
800, ών οί πλείστοι εύηργετήθησαν ύπ' αύτοΰ, έμειναν
απαθείς θεαταί τοΰ τραγικοΰ τέλους τοΰ μεγάλου άνδρός,
καί μόνον, ότε ό Βρούτος ήρξατο να όμιλή καλών αύτούς
είς τήν έλευθέραν, έτράπησαν είς φυγήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.

Τα |ΐετά τον θάνατον του Καίόαρος
μέχρι της καταλυ<ίεως της Δημοκρατίας.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος ή σύνεσις τοΰ Κικε-
ρωνος εσωσε τήν 'Ρώμην άπό τής άναρχίας, είς ήν έφαί-
νοντο ότι εμελλον νά ρίψωσι τήν πόλιν οί συνωμόται ό-
χυρωθέντες έν τω Καπιτωλίω μετά στίφους μονομάχων καί
δούλων. Διότι τή προτάσει αύτοΰ καί συμβουλή ή Σύγ-
κλητος έκήρυξεν άμ,νηστίαν είς πάντας καί έπεκύρωσε
συγχρόνως πάντα τα ύπό τοΰ Καίσαρος πεπραγμένα, εύ-
χαριστήσασα ούτως άυφοτέρας τάς μερίδας. Τοΰτο όμως
δέν ήρεσεν είς τόν φίλον τοΰ Καίσαρος καί τότε ύπατον
Μάξ,χον 'Αγζώγιογ, όστις άπέβλεπεν εις τήν διαδοχήν
αύτοΰ. Διό τελούμενης μεγαλοπρεπέστατα τής κηδείας
τοΰ Καίσαρος ούτος έκφωνών τόν έπικήδειον καί πλέκων
τό έγκώμιον αύτοΰ διηρέθισε μεγάλως τό πλήθος εναντίον
('Ρωμαϊκή Ίδτορία) 10
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τών συνωμοτών. Έκορύφωσε δε τήν μανίαν αύτου, ότε
άνέγνω τήν διαθήκην του Καίσαρος, δι' ής είς μεν τον
δήμον έκληροδότει τούς έκτεταμένους αύτου κήπους κει-
μένους κατά μήκος του Τιβέρεως, είς εκαστον δε πολίτην
κατέλειπεν άνα 300 σηστερτίους(=84 φρ. περίπου). Με-
τά τήν ανάγνωση τής διαθήκης έπέδειξεν είς αυτό τήν
τήβεννον του Καίσαρος καθηραγμένην καί διάτρητον υπό
τών ξιφών. Μετά μεγάλης δε δυσκολίας ήδυνήθη τήν
στιγμήν έκείνην να συγκρατήση τήν μανίαν του πλήθους
όρμήσαντος έπί τάς οικίας τών συνωμοτών οπως'πυρπό-
ληση αύτάς, ύποσχεθείς αύτός μεθ',. όρκου τήν τιμωρίαν
τών φονέων, οϊτινες έν τω μεταξύ τούτω εσπευσαν να σω-
θώσι φεύγοντες έκ 'Ρώμης εις τάς ύπό τής Συγκλήτου έ-
πιτραπείσας αύτοίς έπαρχίας. Γενόμενος δε ό 'Αντώνιος
κύριος τής μεγάλης περιουσίας του Καίσαρος διότι έκεϊ-
νος άπέθχνεν άκληρος) καί πάντων τών εγγράφων αύτου,
ήδυνήθη έντος μηνός διανέμων έπ' ονόματι έκείνου θέσεις,
--ιμάς καί έπαρχίας και δημοσιεύων νόμους έξ έκείνου δή-
θεν απορρέοντας να κερδήση τήν εύνοιαν του λαου καί yà
συλλέξη στρατόν πρός καταπολέμησιν τών φονέων του
Καίσαρος. Άλλ' ή Σύγκλητος, ήτις μετά λύπης ειδεν
άκυρωθεΐσαν τήν περί άμνηστίας -άπόφασίν της υπ ' αύ-
του καί τήν τυραννίαν μεταβιβασθεϊσαν άπό του Καίσα-
ρος -εις αυτόν, έξέδ ωκε ψήφισμα, δι'ού έκήρυττεν αύτόν
πολέμιον τής πατρίδος, απελθόντα έν τω μεταξύ τούτω
είς τήν έντος τών "Αλπεων Γαλατίαν πρός καταδίωξιν
,,τοΰ "Δεχιμου Βρούτου, ενός τών συνωμοτών. Τό ψήφισμα
δε τούτο τής Συγκλήτου ώφείλετο ιδίως εις τούς κεραυ-
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νους του Κικέρωνος, όστις δια 14 αύτόΰ κατά Αντωνίου
ρητορικών λόγων, ΦιΛιπχιχωγ καλουμένων κατά μίμησιν
τών του Δημοσθένους, κατεκεραύνωσε τον Άντώνιον καί
άληθή τής πατρίδος τύραννον άπεκάλεσεν. Άνέθηκε δε ή
Σύγκλητος τον κατ' 'Αντωνίου πό)εμον.είς τόν τότε άρ-
ξάμενον του πολιτικού αύτοΰ σταδίου νεανίαν Γά'ιογ Καί-
σαρα 'OxTaGiarbr άναδειχθέντα ύπατον τοΰ έτους 45 π.
Χ. έν ήλικία 20 έτών.

*Ην δε ό 'Oxta6iaroç ανεψιός τοΰ Καίσαρος καί διέ-
τρνβεν έν 'Απολλωνία τής Ηπείρου σπουδάζων, ότε ελαβε
τό άγγελμα τοΰ τραγικού τέλους τοΰ θείου του. Τούτον
δε ό Καίσαρ υιοθέτησε δούς καί τό όνομα αύτοΰ καί κα-
τελιπε δια τής διαθήκης του μόνον αύτόν γενικόν κληρο-
νόμον καί διάδοχον. Σπεύσας λοιπόν ό 'Οκταβιανός άμα
τω θχνάτω τοΰ Καίσαρος είς 'Ρώμην είδεν, ότι καίπερ
διάδοχος καί κληρονόμος δέν ήδύνατο να ύποσκελίσγ) εύ-
κόλως τόν Άντώνιον γενόμενον, ώς είπομεν, κάτοχον τής
περιουσίας καί τών έγγραφων τοΰ θείου αύτοΰ. Έσκέφθη
όθεν να προσοικειωθή τό πλήθος καί δι' αύτοΰ να άνυψω-
θή είς τήν περιωπήν τήν οποίαν ήθελε. Πωλεί λοιπόν ά-
πασαν τήν άκίνητον αύτοΰ περιουσίαν καί άφ ' ενός μέν
δια τοΰ ονόματος όπερ έφερεν, άφ' ετέρου δέ δια τών
γενναίων δωρεών του πρός τόν λαόν κατέκτησεν άμέριστον
την έμπιστοσύνην αύτοΰ καί, χωρίς να μειαπορευθή κατά
τον νόμον άλλην άρχήν, άναδεικνύεται άμέσως ύπατος ει-
κοσαετής αόλις τήν ήλικίαν. Είχε δέ προστάτην ένθερμον
; και σύμβουλον τόν Κικέρωνα, ούχί όμως καί τήν Σύγκλη-
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τον, ήτις κατά το φαινόμενον μόνον ποοσωκειώθη αυτόν,
εως ού απαλλαγή τοΰ 'Αντωνίου.

Έκτελών ό 'Οκτάβιος τά δόγμα τής Συγκλήτου ε-
πήλθε κατά τοΰ 'Αντωνίου καί ένίκησε τον στρατύν αύ-
τοΰ έν Μοδένη. 'Αλλ' ότε ήδη ή Σύγκλητος άπαλλαγεϊσα
τοΰ 'Αντωνίου άφηρεσε τον Όκταβιανον την στρατηγιαν
καί εδωκεν αύτήν είς ενα τών συνωμοτών, άρχηγδν δε
τών κατά θάλασσαν δυνάμεων ανέδειξε τον υίόν τοΰ
Πομπηίου Σεξτον, όστις σωθείς έν Ίβηρία συνέλεγε δυ-
νάμεις όπως εκδικήση τον θάνατον τοΰ πατρός του, τό-
τε ό 'Οκταβιανός συμφιλιοΰται μετά τοΰ 'Αντωνίου καί
άμφότεροι μετά τοΰ Λεπίδου συνέρχονται εν τινι νη-
σίδια παρά τήν Βονωνίαν (48 π. Χ. ) καί έκεΐ μετά
τριημέρους συζητήσεις εθεντο τάς βάσεις νέας* Τριαργίας,
καθ'ήν αύτοί μόνοι θα είχοντήν ύπερτάτην αρχήν τών τής
πολιτείας πραγμάτων, διανεμηθέντες προς αλλήλους τούς
'Ρωμαϊκού; λεγεώνας καί τάς επαρχίας τοΰ'κράτους καί
κηρύττοντες άμα τον πόλεμον καί κατά τής Συγκλήτου,
έάν μή αύτη ήθελε νά έπικυρώση τά συμ.φωνηθέντα, καί
κατά τών φονέων τοΰ Καίσαρος Βρούτου καί Κασσίου.
'Αλλ' έπειδή έστεροΰντο χρημάτων διά τήν έκτέλε-
σιν τών άποφασισθέντων, άπεφάσισαν νά καταφύγωσιν
είς τάς πολυθρυλήτους .-τρογραφάς, οπως καί τών έχθρων
αύτών άπαλλαγώσι καί τής περιουσίας αύτών κύριοι γέ-
νωνται. Ύπεχρεώθησαν δέ καί οί τρεις οπως ένώπιον του
κοινού συμφέροντος καταπνίξωσι πάν αίσθημα φιλίας καί
συγγενείας ούτως, ώστε οί έχθροί τοΰ ενός νά θεωρώνται
κοινοί καί τών τριών έχθροί. Μετά ταΰτα πρώτος ο Ό-
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κταβιανος μετά στρατού, είτα δέ ό Αντώνιος καί ό Αέπι-
δος μετ* ολίγας ημέρας εισέρχονται είς 'Ρώμην, ή δέ
Σύγκλητος έκ φόβου ευθύς έσπευσε να έπικυρώση τα γε-
νόμενα. Ούτω λοιπόν ή τριαρχία ελαβε κύρος, ίίτις δέν έ-
θεωρεΐτο ώς έπί Καίσαρος άπλή συμμαχία τών τριών αν-
δρών. Εύθύς δέ τότε προέβησαν εις τάς προγραφάς, αίτι-
νες έθεωρήθησαν μάλλον θηριώδεις ή έπί Σύλλα" διότι
300 Συγκλητικοί καί περί τάς 2000 ιππέων καί πλείστοι
άλλοι πολϊται εν τε 'Ρώμη καί έν άπάση τη Ιταλία έ-
φονεύθησαν δημευθείσής της περιουσίας αύτών. 'Αμοιβή
25000 δραχμ. εις πάντα ελεύθερον καί 10000 είς .πάν-
τα δουλον ώρίσθη δι' έκάστην κεφαλήν τών προγραφέν-
των. Τότε έγένετο θύμα καί ό πολύς Κικέρων παραδοθείς
ύπό του φίλου αύτου 'Οκταβιανού είς το μίσος του''Αν-
τωνίου, ού ή σύζυγος Φον.16ία λέγουσιν ότι λαβούσα τήν
κεφαλήν του ρήτορος διετρύπησε δια χρυσής βελόνης τήν
γλώσσαν, ήτις τοσαϋτα πικρά λόγια έξετόξευσεν έν τω
Βουλευτρορίω κατά του συζύγου της.

'Εν άρχη τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 42 π. Χ. ό 'Αντώνιος
κ ai ό 'Οκταβιανός άποκαταστήσαντες τήν τάζιν καί α-
φέντες έν 'Ρώμη τόν Λέπιδον διέβησαν είς τήν "Ήπειρον,
! οπου ό Βρούτος καί ό Κάσσιος συναγαγόντες ίκανάς δυ-
νάμεις έξ 'Ασίας, Μακεδονίας καί Ελλάδος βοηθούμενοι
δέ καί ύπό τοΰ Σέξτου Πομ.πηίου, όστις μέγαν στόλον
ει/εν έξαρτύση ίν Σικελία, ήτοιμάσθησαν να πολεμήσω-
σιν έν όνόμ.ατι της έλευθερίας. Καίπερ δέ έλαττούμενοι
κατά τάς δυνάμεις ό 'Αντώνιος καί ό 'Οκταβιανός, ήδυ-
νήθησαν όμως περί τούς ΦιΛίππους της Μακεδονίας νά

\
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νικήσωσι πρώτον τον Κάσσιον γενόμενον μετά τήν μάχην
αύτόχειρα, μετ' ολίγον δε καί τον Βρουτον, όστις ώσαύ-
τως έγένετο αύτόχειρ, απαλλαγείς ούτω καί του καταδιώ-
κοντος αύτόν φάσματος, όπερ έφάνη αύτω κατά πρώτον
εν "Άβύδω έσπέοαν τινά υπό μορφήν ρωμαλέου ανδρός καί
ειπεν είς αύτόν ερωτώντα τίς είναι, α Ό σός, Βρούτε,
δαίμων χακός' όψει όέ με περί Φιλίππους» .

Μετά τήν περί Φιλίππους μάχην (42 π. Χ.) ούδενός
υπάρχοντος προσκόμματος είς τούς τρεις άνδρας, άφου καί
δεύτερον διενεμήθησαν ώς απόλυτοι κύριοι τάς Ιπαρχίας,
ό μεν 'Οκταβιανός έπανήλθεν εις 'Ρώμην, ό δε Αντώνιος,
άφου διεχείμασεν έν 'Αθήναις, άπήλθεν είς Άσίαν τυγχά-
νων πανταχού μεγάλων τιμών καί ένδείξεων ύποταγης.

"Άφικόμενος είς Ταρσόν έκάλεσεν αύτόθι έξ Αιγύπτου τήν
Κλεοπάτραν ίνα απολογηθη δια τήν βοήθειαν, ην παρέσχεν
εις τόνΒ,οζυτον καί Κάσσιον. Εκείνη πεποιθυια είς τό κάλλος
αυτής ήλθεν είς Ταρσόν πολυτελέστατα ένδεδυμένη καί πα-
ρακολουθούμενη ύπό νυμφών πολυτελώς ωσαύτως ένδεδυμέ-
νωνκαί καθημένη εντός πλοίου κεχρυσωμένου, ού τα ιστία
ήσαν πορφυρά αί δε κώπαι άργυραΐ. Πράγματι δε δια τής
μαγείας του τε κάλλους και τών θελγήτρων της κατέθελξε
τόν Άντώνιον είς τοιούτον βαθμόν, ώστε ούτος λησμο-
νήσχς όλ,ω; τήν τε σύζυγον αύτου καί τό άξίωμα ήκολού-
■θησεν έκείνην είς Αΐγυπτον. Άλλ' ή σύζυγος του Φουλ-
£ία μαθουσα ταύτα καί θέλουσα να άποσπάση αύτόν άπό
τής Κλεοπάτρας ένήργησε μετά του άνδραδέλφου αύτής
Λευκίου 'Αντωνίου έπανάστασιν κατά του 'Οκταβιανού
πολλών κατοίκων τής 'Ιταλίας, όργισθέντων δια τήν ύπ*
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αύτου γενομένων διανομήν τών γαιών αύτών είς τούς στρα-
τκότας του. Τό στρατήγημα τφόντι έπέτυχε* διότι ό 'Αν-
τώνιος μαθών τόν ύπό τοΰ 'Οκταβιανού κηρυχθέντα πόλε-
μον κατά τής συζύγου καί τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ άνένηψεν
έκ τών ηδονών καί εσπευσεν είς Ίτ/χλίαν, όπως αντεπεξέλθ-ρ
κατ' αύτοΰ βοηθούμενος καί ύπό τοΰ Σέξτου Πομπηίου.
Άλλα καί τότε παρ' έλπίδα οί δύο άνδρες ετειναν πρός
αλλήλους τήν χείρα (39 π. Χ.) καί άνενέωσαν έν Βριντη-
σί<ρ τήν συμμαχίαν αύτών, λαβόντες ό μεν 'Αντώνιος ά-
πασαν τήν Άνατολήν μετά τής ύποχρεώσεως να πολεμήση
κΑτά τών Πάρθων, ό δε Οκταβιανός τήν Δύσιν καί ό Λέ-
πιδος τήν Άφρικήν. Συνεφιλιώθησαν δε καί πρός τόν Σέζ*
τον δόντες αύτω τήν Σικελίαν, τήν Σαρδώ καί τήν Πε-
λοπόννησον. "Ινα δέ στενώτερος άποβή ό μετκξύ 'Αντω-
νίου καί'Οκταβιανού σύνδεσμος, ελαβεν ό πρώτος ώς σύ-
ζυγον τήν άδελφήν τοΰ δευτέρου 'Oxza^iar άποθανούσης
πρό ολίγου τής Φουλβίας έν Αθήναις.

Ό Αντώνιος διήλθε μετά τής Όκταβίας τόν χειμώνα
έν Αθήναις. Τό δέ εαρ πέμψας τήν σύζυγόν του είς 'Ρώ-
μην απήλθε κατά τών Πάρθων μή δυνηθείς όμως να
διεξαγάγω επιτυχώς τόν πόλεμον^έκείνον, έπανήλθεν είς Αι-
γυπτον καί παρεδόθη πάλιν είς τούς μετά τής Κλεοπά-
τρας έρωτας, μεθ' ης δέν ήτχύνθη καί γάμους να τελέση
δημόσιο»: έν τώ θεατρω ένδεδυμένος ώς Διόνυσος. Ό τυ-
φλός δ' αύτοΰ πρός τήν βασιλισσαν τής Αιγύπτου ερως
προέβη ετι περαιτέρω. Άνηγόρευσεν αύτήν βασιλισσαν
της Φοινίκης, Συρίας, Κύπρου, 'Αραβίας καί Κιλικίας
κατασνήσας συμμίτοχον τής αρχής καί τόν έκ τοΰ Καί-

ft. Ί < - , _
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σαρος υίόν της Καιοαρίωνα' * είς δε τους ιδικούς του
έξ αύτής υίού; Ιδωκε τάς πέραν τού Εύφράτου χώρας
καί τήν μικράν Άσίαν έπαρουσιάζετο δε είς το δημόσιον
μετά τής Κλεοπάτρας φορών διάδημα βασιλικόν. Καί ή-
γανάκτει μεν ό 'Οκταβιανός δια ταύτα καί τον άσωτον
αύτοΰ βίον, λυπούμενος ιδία τήν σώφρονα αύτοΰ άδελφήν
καί σύζυγον εκείνου Όκταβίαν, άλλα δεν ήδύνατο νάκά-
μη άρχήν τοΰ κατ' έκείνου πολέμου, πριν r> άπαλλαγη
τών δύο άλλων έπιφανών άντιπάλων, τοΰ Σέξτου Πομ-
πηίου καί Λεπίδου. Καί τόν μεν Σεζτον άρνηΟέντα νά ά-
φήση έλευθέραν τήν έκ Σικελίας είς 'Ρώμην μετακόμισιν
τοΰ σίτου κατετρόπωσεν έν Σικελία διά τοΰ ίκανωτάτου
στρατηγοΰ Άγρίππα (36 π. Χ.), τόν δε Aéjtiôor ζητή-
σαντα μετά τόν θάνατον τοΰ Σέξτου νά καταλάβη τήν
Σικελίαν καί κηρύξαντα διά τούτο τόν πόλεμον ένίκησε
καί χαρίσας αύτω τήν ζωήν έπέτρεψε νά ζή ώς ιδιώτης
έν 'Ρώρ.η μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ.

Έξασφαλίσας νΰν ό 'Οκταβιανός τήν έν 'Ιταλία άρ-
χήν άπο πάσης εξωτερικής καί έσωτερικής έπιβουλής,
εστρεψεν ήδη πάσαν αύτοΰ τήν προσοχήν είς τόν έν Αίγύ-
πτω διατρίβοντα Άντώνιον. Άπητεΐτο όμως έπίσημος
παρά τής Συγκλήτου κήρυξις τοΰ πολέμου κατά τοΰ αν-
δρός, όστις διένειμε τό κράτος ώς ίδιον αύτοΰ κτήμα είς
τήν Κλεοπάτραν καί τούς έξ αύτής υίούς του καί έκηλί-
δου τό όνομα τής 'Ρώμης διά τών άσεμνων αύτοΰ έρώ-
των. Τοΰτο δε έπέτυχεν ό 'Οκταβιανός προσαγαγών είς
τήν Σύγκλητον έπίσημον διαθήκην τοΰ Αντωνίου, ήν
έκεΐνος ειχε καταθέσγι έν τω ίερφ τής 'Εστίας καί δι' ής



τος έζανέστη κατά του προδότου, καθήρεσεν αύτόν τής
ύπατείας καί τριαρχίας και έκήρυξε τον πόλεμον ονόματι
μεν κατά τής Κλεοπάτρας πράγματι δε κατά του 'Αντω-
νίου, άναθεΐσα τήν διεξαγωγήν οιύτου είς τόν Όκταβ.ανόν.
Ούτως άρχεται τρίτος ειιφύΛιος εμφύΜος (31 π. Χ ),
όστις έπήγαγε τήν όριστικήν κατάλυσιν τής Δημοκρατίας
πέντε αιώνας μετά τήν σύστασιν αυτής.

Ό 'Αντώνιος προ πολλού μαθών τα υπό του 'Οκταβια-
νού καθ' εαυτού τεκταινόμενα απεφάσισε να άντιμετωπίση
γενναίως τόν κίνδυνον. Συ^καλέσας όθεν τούς ήγεμόνας
τής 'Ανατολής έζήτησε τήν βοήθειαν άύτών* ότ« δε έκί-
νησε κατά του αντιπάλου του εύρέθη εχων στρατόν μεν
εξ 100000 ανδρών συγκείμενον, στόλον δε έκ 500 νεών,
ών αί 60 ήσαν Αίγυττιακαί ύπό τήν ήγίμονίαν αύτής
τής Κλεοπάτρας. Μετά - του στρατού τούτου καί του
στόλου εφθασεν είς τήν Ελλάδα, ένω ετι ό 'Οκταβιανός
προσεπάθει έν Ίταλί^ να καταστείλη τήν στάσιν τών έ-
αυτου στρατιωτών, ήν ό 'Αντώνιος δεν έσκέφθη να έπω-
φεληθη άλλα διεχείμαζεν έν Πάτραις. Κατά Σεπτέμβριον
" δε τ,ου 31 π. Χ. ό 'Οκταβιανός διεπεραιώθη είς τήν

πειρον, ό δε ναύαρχος αύτου Άγρίππας έγένετο άμαχητεί
κύριος τής Μεθώνης καί τής Κορίνθου, ότε πλείστοι τών
στρατιωτών καί άξιωματικών του 'Αντωνίου ηύτομόλησαν
πρός τόν Όκταβιανόν. Βλέπων δε ό 'Αντώνιος τούτο καί
προμαντεύων ϊσω; τήν καταστροφήν του άποφασίζει να
συνάψη μάχην όριστικήν. Καί ένω τό συμφέρον του άπγι-
τει να πεζομαχήση, καί τούτο συνεβούλευον αύτω πάν-
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τες οί ύπαρχοι αύτου, τουναντίον εκείνος πειθόμενος είς
τάς συμβουλάς της Κλεοπάτρας προετίμησε την ναυμα-
χίαν. Ό άγων έγένετο έν 'Ακτίω παρά την εϊσοδον του
'Αμβρακικού κόλπου καί έπί πολλάς ώρας ητο αμφίρρο-
πος. 'Αλλ' αίφνης ή Κλεοπάτρα διατάττει τήν αποχώ-
ρησα τών 60 αυτής νεών, ένω ετι ό άγων ήτο άκριτος,
ό δε 'Αντώνιος βλέπων φεύγουσαν τήν βασίλισσαν εγκα-
ταλείπει στρατόν καί στόλον είς τήν διάθεσιν του Ιχθρου
καί έμβας είς άκάτιον σπεύδει προς τήν ναυαρχίδα της
φευγούσης Κλεοπάτρας. Ό στόλος καί ό στρατός αύτου
δεν έβράδυναν κατά συνέπειαν νά παραδοθώσιν είς τόν
Όκταβιανόν, όστις προς διαιώνισα της νίκης ταύτης διέ-
ταξε νά κτισθή πόλις εις άπόστασιν 1 if ώρας άπό της
ΙΙρεβεζης κληθεϊσα ύπ' αύτου ΝιχόποΑις (31 π. Χ.)

'Αφού-ό 'Οκταβιανός διερρύθμισε τά κατά τήν Μακε-
δονίαν καί Ελλάδα, έτράπη έπί τήν καταδίωξιν του 'Αν-
τωνίου καί της Κλεοπάτρας καί επλευσε πρός τούτο είς
Αϊγυπτον. Έν τω μεταξύ τούτω ή Κλεοπάτρα φθάσασα
«ίς Άλεξάνδρειαν ήρχισε νά άπομακρύνηται άπό του 'Αν-
τωνίου- συναγαγουσα δε πάντας τούς θησαυρούς της ένε-
κλείσθη είς πύργον, διατάξασα νά είπωσιν είς τόν Άντώ-
νιον ότι άπέθ*νεν. Έπί τώ άκούσματι τούτω ό 'Αντώ-
νιος εύθύς δια. ρυπα εαυτόν διά ξίφους καί, ένφ ετι έπά-
λαιε κατά του θανάτου, άνήγγειλαν αύτφ ότι ή Κλεοπά-
τρα ζή. Τότε παρεκάλεσε νά τόν όδηγήσωσι παρ' αυτήν, οπως άποθάνή έν ταϊς χγκάλαις της τοσούτον ολέθριας δι*
αυτόν γυναικός* οπερ καί έγένετο (Αύγ. 30 π. Χ.). Ό
'Οκταβιανός είσελθών είς Άλεξάνδρειαν άνήγγειλεν είς τήν
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Κλεοπάτραν ότι ούδέν ϊγει να φοβηθή παο'αύτοΰ καί τήν
παρεκίνει να εξέλθη έκ τής φυλακής της. Εκείνη έξελ-
θοΰσα μετέβη είς τα ανάκτορα καί έδεξιώθη τον Όκτα-
βιανόν μετά μεγάλης πολυτελείας, προσπαθήσασα να δε-
λεάστι καί αυτόν δια του κάλλους καί τής λαμπρότητος.
Άλλ' έκεινος εμεινεν απαθής είς τάς θωπείας αυτής καί
προσεπάθησε μόνον να τήν ένθαρρύνγι ώστε να μή φοβήται.
""Οτε όμως έκείνη εμαθεν ότι μετά τρεις -ημέρας θα άπε-
στέλλετο είς 'Ρώμην, ινα κόσμηση τόν θρίαμβον τοΰ 'Ο-
κταβιανού, απεφάσισε να δώση τέρμα είς τόν βίον της.
Παραγγείλασα όθεν είς πιστόν δοΰλον να φέριρ πρός αυτήν
εντός καλάθου σύνων ασπίδα (είδος ιοβόλου όφ«ως) έλού-
οθη καί είτα έστολίσθη λαμπρώς και καθήσασα είς πολυ-
τελέστατον δεϊπνον εφαγε. Μετά δέ ταΰτα κατακλιθεισα,
ώς ειχεν, είς χρυσήν κλίνην έδήχθη ύπό τοΰ όφεως, δν
είχε θέσγι αυτόθι πρότερον, καί απέθανε.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Β'. ΠΕΡΙΟΔΟΥ
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'.

Αυταρχία του Αυγούστου.

'Αποθανόντος του 'Αντωνίου ό 'Οκταβιανός εμεινε μό-

νος κύριος των πραγματων ανευ έτερου ανταγωνιστού
καί έπανήλθεν είς 'Ρώμην (29 π. Χ.), άφοΰ διέταξε τα
τής Αιγύπτου καί 'Ασίας πράγματα όπως ήθελεν. 'Εν-
ταύθα δε ό λαός καί ή Σύγκλητος εσπευσαν δουλοπρεπώς
να παράσχωσιν αύτω θείας τιμάς καί πάσας τάς αρχάς,
όσας άλλοτε είχον χορηγηση είς τόν Καίσαρα. 'Αλλ' ού-
τος τελέσας πρώτον τριήμερον μεγαλοπρεπέστατον θρίαμ-
βον έδείχθη λίαν έπιφυλακτικός είς τάς άποδοθείσας αύ-
τω τιμάς καί αρχάς καί έξ όλων έδέχθη μόνον τόν τιτλον
τού Αυτοκράτορος καί τό έπώνυμον Αύγουστος (σεβα-
στός), τόν μεν ώς παρέχοντα αύτω τήν απόλυτον κυριαρ-
χίαν καί παντοδυναμίαν έν τή πολιτεία, τό δε ώς καθι-
στάν αύτόν ιερόν καί άπαραβίαστον καί δν Tt ύπεράνθρω-
πον' όθεν καί ή υπογραφή αύτοΰ συνέκειτο έκ τών δύο
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τούτων λέξεων : Αύτοκράτωρ Αυγουστος (=imperator
Augustus), άποβαλών όλως το όνομα 'Οκταβιανός,
όπερ άνεμίμνησκεν είς τόν λαόν τάς θηριώδεις προγρα-
φας τής τριαρχίας. Σύν τω ονόματι δε άπέβαλε καί
τον πρώην αύτοΰ χαρακτήρα τον αύστηρόν καί θηριώδη,
κατέστη δε λίαν επιεικής καί έκαλλιέργησε τα γράμ-
ματα καί τάς τέχνας, ή δέ άριστη διοίκησις του κράτους
κατέστησε το όνομα αύτοΰ άληθώς σεβαστον παρ' άπασι
τοις λαοϊς τής άπεράντου Αύτοκρατορίας καί ή ιστορία
έσημείωσε τήν λαμπράν αύτοΰ αύταρχίαν χρυσοίς γράμ-
μασιν άποδοΰσα αύτή τόν τίτλον τοΰ χρνσοϋ αιώνος.

Ό Αύγουστος είχε περί αύτόν άριστους συμβούλους,
ους φίλους έαυτοΰ άπεκάλει μεταξύ τούτων ύπερεΐχον ό
στρατηγός ' Αγρίππας- καί ο συνετώτατος καί πλουσιώ-
τατος Μαικήνας, ών ό μεν γενόμενος γαμβρός του έπί
τήθυγ/τρί 'Ιουλία άνέλαβε τόν διοργανισμόν τοΰ στό-
λου καί τοΰ στρατοΰ καί προωρ-'ζετο ώ; διάδοχος, ό δέ
Μαικήνας ένεθάρρυνε καί έπροστάτευε τή άδεια τοΰ Αυ-
γούστου πάντας τούς λογοτέχνας καί ποιητάς, ού; συνή-
"θροιζε καθ' έκάστην περί τήν εαυτοΰ τράπεζαν καί διελέ-
γετο μετ* αύτών. Τοιούτοι δέ ήσαν τότε άκμάζοντες οί
ποιηταί Βιργίλιος, 'Οράτιος, Όβίόιος, Φαΐάρος καί ό
Ιστορικός Τίτος Λίβιος. Τή βοήθεια καί συμπράξει τών
συμβούλων του τούτων ό Αύγουστος έπεδόθη είς τήν έ-
σωτεοικήν τής πολιτείας διοργάνωσιν, λαβών πρότερον άλ-
ληλοδιαδόχως πάσας τάς αρχάς, ήτοι τήν ύπατείαν, τι-
μητείαν, προεδρίαν τής Συγκλήτου, δημαοχίαν καί τέλος
τήν άνωτάτην' άρχιερωσύνην, ουδέποτε δε τόν τίτλον τοΰ
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δικτάτωρος. Μετά δε ταύτα ποοσεποιήθη ότι καταθέτει
τήν άρχήν ένώπιον τής Συγκλήτου, οπως αποβη ετι ισχυ-
ρότερος. Και τωόντι αύτη μετά παρακλήσεων καθικέτευ-
σεν αύταν να άποσύρη τήν παραίτησίν του, οπερ καί ε-
πραξε καμφθδίς δήθεν εις τα δάκρυα και τάς παρακλή-
σεις τών πατέρων.

Γενόμενος ούτως ύπέρποτε πανίσχυρος ό Αύγουστος έ-
πεχείρησε τήν μεταρρύθμισιν της πολιτείας. Πρώτον δε
πάντων κατεσκεύασε δι' εαυτόν άπλουν οίκον, ον ώνόμασε
Πα.Ιάτωγ καί ού τάς θύρας είγεν άνοικτάς πάντοτε είς
τούς βουλομένους να έκθέτωσιν είς αύτόν τά δίκαιά των.
Είτα δέ προς πλείονα άσφάλειαν εαυτού τε καί της πό-
λεως συνέστησε δύο αρχάς, τήν τοΰ εκ άρχου της πόλεως
καί τών δύο έπάρχων τών Πραιτωριαγώγ, ήτοι της αύτο-
κρατορικής φρουράς* αύται δέ καί μάλιστα ή δευτέρα
απέβησαν συν τω χρόνω σπουδαιόταται. Δέν έπεχείρησεν
όμως να μεταβάλν) ριζηδόν το καθεστώς πολίτευμα, άλ- ^
λα τουναντίον καί τήν Σύγχ,λητον διετήρησεν, ην τρις έ-
καθάρισεν άπό τω/ άναςίων Συγκλητικών, περιορίσας καί
τόν αριθμόν αύτών είς 600, καί τάς φατρικάς καί λοχι-
τιδας εκκλησίας. Άφηοεσεν όμως άπ' αύτών πάσαν πραγ-
ματικήν ίσχύν, διότι τά πάντα έξηρτώντο άπό τοΰ ατο-
μικού αύτοΰ χαρακτήρος. Διενεμήθη τάς έπαρχίας μετά
της Συγκλήτου, αύτός μέν λαβών τάς ταραχωδεστέρας, ν
εις έκείνην δέ άποδούς τάς ήσυχωτέρας, ών πάλιν ή στρα-
τιωτική διοίκησις διεξήγετο μόνον ύπ' αύτοΰ δι* έπάρχων,,
Τήν πολιτικήν δικαιοσύ>»ην έπέτρεψεν είς άνδρας λαμβα-
νόμενους έκ πασών τών τάξεων της πολιτείας, τήν δέ
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ποινικήν μόνον είς τήν Σύγκλητον καί τόν επαρχον τής
πόλεως, έπιφυλαξάμενος εις εαυτόν τήν εφεσιν, ότε μόνος
άπενεμε τήν δικαιοσύνην, Κατήρτισε μόνιμον στρατιωτι-
κήν δύναμιν άνερχομένην είς 200000 άνδρας καί σταθ-
μ&ύουσαν διαρκώς είς τα σύνορα του κράτους έν μονί-
μοις στρατοπέδοις. 'Επεχείρησε καί τήν άτογραφήν τών
κατοίκων ού μόνον τής 'Ρώμης άλλα καί άπάσης τής
Αύτοκρατορίας(1), καθ ' ήν ή μεν 'Ρώμη ευρέθη έχουσα
4137000 κατοίκων, άπαν δε τό κράτος περί τα 100 ε-
κατομμύρια.

Έν τω μεταξύ τούτω ό Αύγουστος έπεχείρησε τριετή
περιοδείαν άνα τό κράτος άρξάμενος άπό τής Δύσεως"
άφου δε άνεδιωργάνωσε τήν Γαλατίαν καί Ίβηρίαν, ά-
πήλθεν είς Άνατολήν, ής τού; λαούς μεγάλω; άνεκούφι-
σε πολυειδώς έπί 'Αντωνίου ζημιωθέννας. Καθυπέταξε
τάς περί τόν Εύφοάτην χώρας καί συνωμολόγησεν εντι-
μον πρός τού; Πάρθους είρηνην. Διατριβών δε αύτόθι ί-
δέξατο πρέσβεις τής βασιλίσσης τής Αιθιοπίας καί τών
'Ινδιών. Έπανελθών είς 'Ρώμην άπέστειλε τούς υίούς του
Δρουσυτ καί Τιβερων κατά τών Γερμανικών φύλων κα-
τοικούντων πέραν τής Ιταλίας' καί ένίκησαν μεν αυτά,

(1). Κατά την άπογραφην ταύτην και ή παρθένος Μαρία μετ»
του μνηστήρος αυτής Ίω(3ηφ ήναγκάσΟη νχ μεταβτ\ έκ Ναζαρέτ,
ενόα κατωκει, είς τήν πόλιν τών πατέρων της Βηθλεεμ τής 'Ιου-
δαίας προς καταγραρήν. Αυτόθι δε Ιπιστάσης τής ώρας του τοκετού
κα\ μη ευροΰσα ετερον κατάλυμα κατέλυσεν εις τι σπήλαιον, ενθα
έγέννησε τον ^Κύριον ήμών Ίτκ3οϋν Xpxoxôv και κατέκλινεν αυ-
τόν είς τήν φάτνην τών αλόγων ζωων (753 άπο κτίσεως 'Ρώμης),



"160 Περίοδος Γ'. — Αύτοκρατορία

δεν ήδυνήθησαν όμως να καταβάλωσιν έντελώς μέχρι τής
Βαλτικής θαλάσσης, ήν ό Αύγουστος έπεθύμει νά κατα-
στήστ) βόρειον τοΰ κράτους σύνορον, φονευθέντος έν ταΐς
πρός αύτά μάχαις ού μόνον τοΰ δεξιωτάτου Δρούσου άλ-
λα καί τοΰ στρατηγού Ούάρον μεθ' ολοκλήρων δύο λε-
γεώνων, ους άπέστειλεν ό Αύγουστος εις βοήθειαν τοΰ
Δρούσου (9 μ. Χ.).

Έν 'Ρώμη δε μένων ό Αύγουστος ήσχολήθη περί τήν
σύνταξιν νόμων σκοπούντων τήν άρσιν τής σιτοδείας, τήν
καταπολέμησιν τής αγαμίας /.αί τής διαφθοράς καί τήν
παλινόρθωσιν τής θρησκείας τών προγόνων. Ησχολήθη
ώσαύτως περί τόν έξωραϊσμΊν τής πόλεως κτίσας ναούς,
βιβλιοθήκας, θέατρον, μεγάλας στοάς, λουτρώνας κλπ.
ύπό τήν έπιστασίαν τοΰ Άγρίππα καί χορηγοΰντος τοΰ
Μαικήνα. Καυχώμενος έπί τοΐ; κτίσμασι τούτοις 6 Αύ-
γουστος ελεγεν «Ενρον τήν tco.Ilv ζυ.Ιίνην, θα xata.lc-
jta â' αύτήν .Ιιθίγηγ». Κατεσκεύασε προς τούτοις με-;
γάλας στρατιωτικάς οδούς διασταυρουμ.ένας καθ' άπαν
τό κράτος. Δέν ελειψαν όμως μεθ' όλην τήν άρίστην διοί-
κησιν καί συνωμοσίαι κατά τής ζωής ών έπισημο-

τέρα ύπήρξεν ή τοΰ Πορπωνωυ Κ ivy α, είς δν ού μόνον
έχάρισε τήν ζωήν άλλα καί τήν ύπατείαν εδωκε, κατα-
στήσας αύτδν είς το εξής ενα τών έπιστηθιωτέρων φίλων.

"Οσον όμως ευτυχής ύτίήρξεν ό Αύγουστος έν τω
πολιτικψ αυτού βίω, τόσον άτυχης έγένετο έν τω
οίκογενειακω. Τρεις συζύγους εσχεν, ών μόνη ή
δευτέρα Σχριΰωνία καλουμένη έγέννησεν αύτω τήν
'IovMar, τήν δε τρίτην καλουμένην Αίβίαγ ελα-
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βεν εχουσαν δύο υιούς, τον Δρονσον, ον εϊδομεν ανωτέρω
φονευθέντα έν Γερμανία, καί τον Tifiepior, δν δεν ήγάπα
δια τον αυθάδη καί άπότομον αύτου χαρακτήρα. Τούτον όμως ήναγκάσθη να άναγορεύση διάδοχόν του συζεύξας
μετά τής θυγατρός του 'Ιουλίας, αποθανόντος του προ-
τέρου αύτής συζύγου Άγρίππα του στρατηγού. Άλλ'δ,τι
επληξε βαθύτερον τήν καρδίαν αυτου ήσαν αί άκολασίαι
τής 'Ιουλίας έν καιρψ τής αποδημίας του Τιβερίου, δια
τάς όποιας ήναγκάσθη να έξορίση αύτήν εις Καμπανίαν
καί να στερήση τής εύζωίας καί πάσης έξωτερικής έπι-
κοινωνίας. Περί τά τέλη δέ του βίου του ούδείς άπέμει-
νεν αύτω ούτε έκ τών καλών φίλων ούτε έκ τών οικείων
του, ή μόνος ό διάδοχος του Τιβέριος, ε?ς υιός τοϋ Ά-
γρίππα έκ τής 'Ιουλίας καί ό του Δρούσου υιός Γερμανι-
κός, ους ό Τιβέριος ήναγκάσθη να υίοθετήση τή αιτήσει
του Αυγούστου.

Έν ετει δε 14 μ. Χ. ευρισκόμενος ό Αύγουστος έν
.Νώ2τ} τής Καμπανίας άπέθανεν έκ νόσου άγων τό 760ν έ-
τος τής ήλικίας του καί άρξας 44 έτη. Σύν αύτω δε εξέ-
λιπε καί ή ήσυχία καί εύτυχία τής 'Ρώμης, διότι οί πλεϊ-
/ στοι μετ 'αύτόν αύτοκράτορες ύπήρξαν ώμοι καί απάν-
θρωποι, μόνον έρωτα έχοντες πρός τήν άκολασίαν, τόν
φόνον καί τήν ληστείαν.

('Ρωμαϊκή Ίότορία)

11
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ IT'.

Οι έκ του οίκον του Ανγου<ίτοι/

αυτοκράτορες. >

Τιβέριος-—Μετά τον θάνατον του Αυγούστου ευθύς oi
Πρατωριανοί καί ή έν 'Ρώμη φρουρά μετά της -Συγκλή- /
του έδωκαν τον δρκον πίστεως είς τον Τιβέριον, όστις εί-
χεν άπ ο κτήση Ικανώς εύφημον όνομα έκ τών πολέμων,
ους είχε διεξαγάγη επιτυχώς κατά τής 'Ισπανίας, τών
Γαλατών, Γερμανών καί τής Παννονίας (Ουγγαρίας).
Άλλ' ή άνοδος του έπί τον θρόνον δεν έγένετο άνευ δυσ-
κολίας, διότι πολλοί λεγεώνες έστασίασαν κατ'αύτου,οί δε
Γερμανοί έπανέλαβον τάς εχθροπραξίας. Άπο τούτων όμως άμφοτέρων άπήλλαξεν αύτον ό άξιος υιός του Δρού-
σου Γερμανικός, καί τήν στάσιν τών λεγεώνων καταστεί-
λας έπί κινδύνω τής ζωής του μή θελήσας νή δεχθη το
είς αύτον προσενεχθεν ύπ* εκείνων σκήπτρον τής αρχής,
καί τούς Γερμανούς κατατροπώσας καί καταδιώξας πέραν
τού 'Ρήνου, έκδικήσας ούτω τον θάνατον του τε πατρός
του καί τών λεγεώνων τοΰ Ούάρου.

Ό Τιβέριος είχε χαρακτήρα πανουργον άμα καί ύπο-
κριτικόν ένω άφ' ενός ελαβε πάντα τά σημεία τής άρχης
καί εδέχθη τον δρκον πίστεως παρά τών Πραιτωριανών
καί τής Συγκλήτου εις δε τούς εξω λεγεώνας εγραφεν ώς
άρχων, άφ'ετέρου παραστάς προ τής Συγκλήτου ύπεκρί-
θη ότι καταθέτει τήν άρχήν ώς βαρύ ούσαν Ίρορτίον.
Άλλά πειθόμενος είς τάς επίμονους παρακλήσεις- αύτης



Τεβέρχος

163

απέσυρε τήν παραίτησιν και έξηκολούθησεν έπί πενταε-
τίαν διοικών μετά μεγάλης συνέσεως καί δικαιοσύνης καί
σεβόμενος είς άκρον τήν Σύγκλητον, είς ήν άπέδωκε πλεί-
στα δικαιώματα αφαιρεθέντα άλλοτε άπ' αυτής, ώς τήν
έκλογήν τών άρχόντων-καί^ τάς λοιπας δημοσίας υποθέ-
σεις. Δεν άπένεμε τιμάς καί αξιώματα, ειμή άποβλέπων
είς τό γένος του ατόμου, τάς στρατιωτικάς αύτου υπη-
ρεσίας καί είς άλλα προσόντα. Έν δε τώ ίδιωτικω αύτοΰ
βίω ήτο άγαν λιτός, ολίγας έκέκτητο κτήσεις καί δού-
λους, ό ίδιος δε πολλάκις εδιδε τό παράδειγμα τής δια
τής νομίμου όδοΰ άρσεως τών έρίδων καί διαφορών. 'Αλ-
λ'ό βίος αύτοΰ ούτος δεν διήρκεσε πολύ" δείγματα δε
τής τραχύτητος καί θηριωδίας αύτοΰ έδωκε συλλαβών
κατά νοΰν να άπαλλαγή τών δύο έπιφόβων αντιζήλων,
ους ό Αύγουστος έταξε συνάρχοντάς. του. Καί τόν μεν 'Α-
yçÎTtTtar διέταξε καί έφόνευσαν έν τω τόπω τής έξορίας
του, ενθα είχεν έξορισθή ύπό τοΰ Αυγούστου δια τόν ά-
σωτον αύτοΰ βίον τόν δε Γερμαηχόγ, ον.ό λαός έλάτρευε
δια τάς έξοχους ύπηρεσίας καί τα λαμπρότατα κατορθώ-
ματα του άνεκάλεσεν έκ Γερμανίας καί επέτρεψε μεν αύτω
νά καταγάγγ) θρίαμβον έπί ταΐς νίκαις του, όπως εύχα-
ριστήση ούτω τόν λαόν, εύθύς όμως άπέστειλεν είς 'Ασίαν, οπως άποκαταστήσγι δήθεν τήν τάξιν είς τάς αυτόθι έπαρ-
χίας. 'Αλλ' έκεϊ αίφνης μετ' ολίγον απέθανε νοσήσας (19
μ. Χ.), τόν δε θάνατον αύτοΰ άπέδοσαν πάντες είς τόν
Τιβέριον κατά τάς διαταγας του όποιου φαίνεται ότι ένήρ-
γησεν ό ενοχοποιηθείς τότε άνθύπατος τής Συρίας Πείσωγ.
Ό λαός τής 'Ρώμης καί ό στρατός έθρήνησαν τόν θάνα-
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τον του Γερμανικού ώς έθνικήν άπώλειαν, μέγα δέ .υπήρξε
το πένθος έν 'Ρώμη, ότε ή σύζυγος τοΰ Γερμανικού Ά-
γριππΐγα έκόμισε τόν σποδόν τοΰ νεκρού καί κα-^έθηκεν έν
τω μαυσωλείω τοΰ Αύγούστου. Ό Τιβέριος, ινα μη δώση
ύπονοίας εις τόν λαόν, κατεδίκασεν είς θάνατον τόν Πεί-
σωνα καί τήν σύζυγον αύτοΰ, ή δε ποινή έξετελέσθη ενώ-
πιον του. 'Αλλ' αί τιμαί αί άποδοθεΐσαι είς τόν Γερμανι-
κόν καί τό έπικρατήσαν μετά τήν ταφήν του έπί πολύν
ετι χρόνον βαρύ πένθος έξήγειραν έν τή καρδία του δεινήν
ζηλοτυπίαν. Άποβαλών όθεν τό προσωπεΐον διατάττει
πρώτον μέν τήν παΰσιν τοΰ πένθους καί είτα τήν εις θά-
νατον καταδίκην πάντων όσοι άπέδοσαν είς αύτόν τόν θά-
νατον τοΰ Γερμανικού. Τότε δε έπί άπλή υποψία πολλά-
κις καί έπί τή ύποδείξει τών άπειρων ώτακουστών καί
προδοτών, οϊτινες κατεπλημμύρησαν τήν 'Ρώμην καί τήν
Ίταλίαν, συνελαμβάνοντο καί κατεδικάζοντο εις θάνατον
πλείστοι, ών αί τεριουσίαι έδημεύοντο.

Σπουδαιότατον πρόσωπον έν τοις τερατουργήμασι
τούτοις επαιξεν ό άξιος τού Τιβερίου όπαδός Σηιανος έ-
παρχος τών Πραιτωριανών, όστις, ίνα κάλλιον καί άσφα-
λέστερον έκτελή τούς θηριώδεις αύτοΰ φόνους ό Τιβέριος
καί δουλεύτ) είς τά αισχρά αύτοΰ πάθη, συνεβούλευσεν
αύτφ νά άποσυρθή είς τήν έν Καμπανία νήσον Kajtpsar.
Καί αύτόθι έκεΐνος μέν .ερριπτεν άπό τών βράχων είς τήν
θάλασσαν τά θύματα αύτοΰ, ό δέ Σηιανός έν 'Ρώμη ώς
απόλυτος κύριος καί εκτελεστής τών διαταγών τοΰ Αύτο-
κράτορος συνεπλήρου τό έργον έκείνου, έξαφανίζων πάν-
τας τούς έπιφανεΐς 'Ρωμαίους καί ένσπείρων πανταχού
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τήν φρίκην και τον τρόμον. Άποβλέψας δε καί είς τήν
άνωτάτην άρχήν έξηφάνισε τον μόνον υίόν του Τιβερίου
Δρούσον δια βραδέος δηλητηρίου καί τήν σύζυγον του
Γερμανικού Άγριππΐναν μετά τών δύο πρεσβυτέρων υΙών
της. Ό θάνατος όμως του Δρούσου ήνοιξε τους οφθαλμούς
τοΰ Τιβερίου. Διορίσας όθεν επαρχον τών Πραιτωριανών
τον Μάκρωτα προέγραψε τον Σηιανόν, καί έφοδιάσας τον
νέον επαρχον δι' επιστολής του προς τήν Σύγκλητον ε-
πεμψεν αύτον είς 'Ρώμην, παραγγέλλων να αποφυγή ό-
σον το δυνατόν νά δώση είς έκεϊνον ύπονοίας περί τής είς
θάνατον προγραφής του. Ούτω δε ό Σηιανος καταδικα-
σθείς είς θάνατον άπηγχονίσθη ύπό τοΰ δημίου (33

Υ- Χ·)·

Άλλα καί τοΰ θηριώδους αύτοκράτορος το τέλος μετ
ολίγον έπήλθεν. Άφοΰ έγκαίρως ανέδειξε διάδοχον τον
υίόν τοΰ Γερμανικού Γάϊον ΚαΙΧίγόΙαν καί τον εγγονον
αύτοΰ Τιβέριον Γέμελλον απέθανε δολοφονηθείς έν τή έ-
παύλει τοΰ Λουκούλλου έν ήλικία 78 έτών άρξας 23 ετη

(37 μ- Χ.) (1).

Καλλιγόλας-—Είς τόν διάδοχον τοΰ Τιβερίου Καλ-
λιγόλαν οί 'Ρωμαίοι έπίστευσαν ότι εύρον άξιον υίον τοΰ
πατρός, ώς καί έδείχθη πράγματι τοιούτος έν αρχή μέ-
χρι τοΰ χρόνου έκείνου, καθ' όν καταληφθείς ύπό έπιλη-
ψίας παρ' ολίγον άπέθανε. Ή ασθένεια αύτη άφήκεν εις
αύτόν άνεξάλειπτα ίχνη τής διαβάσεώς της' κατελαμβά-
νετο δηλ. εκτοτε ύπό τίνος μανίας, ήτις έξώθει αύτόν είς

ζ1) Έν έτει 19ω τής αύταρχίας του Τιβερίου έσταυρώθη έν Γολ-
γοθά καί ό Κύριος ημών Ίησούς Χριστός.
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άνήκουστον άπανθρωπίαν, φιλαργυρίαν, άλαζονείαν, άσέ-
βειαν καί άκολασίαν. Πρώτον δείγμα τής άπανθρωπίας
αύτου ύπήρξεν ό φόνος του συνάρχοντός του Γεμέλ.Ιον,
είτα του Μάκρωνος καί του πενθεροΰ αύτοΰ ΣιΛανού.
Κατόπιν δε έπηκολούθησαν τούς φόνους τούτους 'έτεροι εκ
φιλαργυρίας, όπως γένηται κάτοχος τής περιουσίας τών
φονευομένων, ής μεγίστην είχεν ανάγκην είς τάς άσωτίας
καί άκολασίας του. - Είχε δε καταστή τοσούτον αίμοχα-
ρής, ώστε έλυπεΐτο διότι όλοι οί 'Ρωμαίοι δεν είχον μίαν
κεφαλήν, δια να άπχλλαχθή αύτώ'ν δι'ένός κτυπήματος.
Τούς ασθενείς και α ".κανους π ρός έργασίαν ερριπτεν ώς
βοράν είς τα άγρια θηρία, λέγων ότι καθαρίζει τήν πόλιν
άπό ανθρώπους άνωφελεΐς.

Άλλα τήν σκληρότητα ταύτην ύπερέβαλε πολύ περισ-
σότερον ή αλαζονεία αύιοΰ καί ασέβεια. Όνομάσας εαυτόν
κυβερνήτην έπεχείρησεν έκστρατείαν είς μεγάλην Βρεττα-
νίαν άλλα μόλις φθάσας είς τόν Ώκεανόν συνήγαγεν άπει-
ρους χάλικας καί έπανήλθεν είς 'Ρώμην, ένθα έτέλεσε
θρίαμβον έπιδείξας τούς χάλικας ώς τρόπαια. Έθεώρει
εαυτόν άνώτερον του Διός καί πολλάκις προσερχόμενος είς
τόν ναόν συνωμίλει μετά του ειδώλου του θεου. "Εκοπτε
τάς κεφαλάς τών αγαλμάτων τών θεών καί έπέθετεν έπ*
αυτών ομοίωμα τής ιδικής του. Τέλος δε ήξίωσε να λα-
τρεύηται καί αύτός ώς θεός· έρχόμενος όθεν εις τήν άγο-
ραν έκάθητο "μεταξύ τών άγαλμάτων του Κάστορος καί
Πολυδεύκους, ους έκάλει σωματοφύλακάς του, πάντες δε
οί πολΐται προσερχόμενοι έλάτρευον αύτόν ένδεδυμένον
οντα ώς Ήρακλέα ή ώς Έρμη ν ή ώς Άφροδίτην, συνη-
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θέστατα δε ώς Δία. 'Απεριόριστος δέ ήτο καί ή περί τήν
τράπεζαν σπατάλη του. Έν ένί μόνω δείπνω έδαπάνησε
περί τα 2000000 φρ. Τον ίδιον αύτοΰ ϊππον 'Iyxàazor,
είς δν άνήγειρεν 'ίδιον άνάκτορον μετά μαρμαρίνης φάτνης
καί έλεφαντίνου χορτοφορίου., προσεκάλει πολλάκις είς το
δεΐπνον καί παρέθετεν αύτω άχυρα χρυσά καί τα παρό-
μοια. Είς δέ τούς συ/δαιτυμόνας παρέθετε πολλάκις εδέ-
σματα, ών τά καρυκεύματα συνέκειντο έκ διαλελυμένων
μαργαριτών, καί τρυβλία πλήρη χρυσοΰ.

Έπί τέσσαρα ετη ύπέμεινεν ό 'Ρωμαϊκός λαός τό τέ-
ρας τούτο τής άνθρωπότητος, ότε Κάσσιος ό Χαιρεας χι-
λίαρχος τών Πραιτωριακών έφόνευσεν αύτόν έν λουτρώνι
είς ήλικίαν 29 έτών (41 μ. Χ.).

Κλαύδιος.—Ένω ή Σύγ/.λητος έκήρυττε τήν έλευ-
θερίαν καί τήν κατάλυσιν τής αύταρχίας,οί Πραιτωρινοί εύ-
ρόντες έν τώ Παλατίω κεκρυμμένον όπισθεν παραπετάσμα-
τος τόν θεΐον τοΰ Καλλιγόλα ΚΛαύόιον, όστις μέχρι τοΰ-
δε ειχε διαφύγν) τόν θάνατον ύποκοιθείς τόν εύήθη, ήγα-
γον είς τό στρατόπεδον και άνεκήρυξαν Αυτοκράτορα
άγοντα τό 55 έτος τής ήλικίας του. Τήν πραξιν ταύτην
τών Πραιτωριανών ήναγκάσθη ή Σύγκλητος να έπικυρώ-
ση, άνευ φήμη σαν δέ αύτόν ώς αυτοκράτορα οί απανταχού
τοΰ κράτους λεγεώνες. Είς τοΰτο δέ συνετέλεσεν ή χρη-
ματική δωρεά, τήν οποίαν έδωκεν είς τούς Πραιτωρια-
νούς, πρώτος αύτός έγκαινίσας τό μετά ταΰτα ολεριώτα-
τον καταστάν τοΰτο σύστημα. Ό Κλαύδιος ήν άνήρ
έγκρατής μέν παιδείας άλλ' άδυνάτου χαρακτήρος, έκδο-
τος είς τάς ήδονάς καί δοΰλος τών παθών. Οίχ ήττον
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όμως ή άρχή αύτου έσημειώθη έν τη 'Ιστορία δι' έξο-
χων μεν ανδραγαθημάτων έν τω έξωτερ-.κψ, διότι οί λε-
γεώνες αύτοΰ άνεδείχθησαν νικηφόροι έν 'Αφρική, Βρετ-
τανία καί Γερμανί^, δι' έξοχων δε μεταρρυθμίσεων και
συνετής διοικήσεως έν τω έσωτερικώ, δια τής καταλύ-
σεως τής λατρείας του Καλλιγόλα, δι' αστικής νομοθε-
σίας καί δια τής συντελέσεως μεγάλων καί υπεράνθρωπων
κατασκευασμάτων, ώς, τής κατασκευής λιμένος έν ταις
έκβολαϊς του Τιβέρεως, τής διοχετεύσεως ύδατος ποσίμου
δίά δύο υδραγωγείων καί δια τής άποξηράνσεως τής
Φονχίτης λίμνης.

Δυστυχώς όμως ή αϊγλη τών έργων τούτων έπεσκιάσθη
μεγάλως δια τών μιαιφόνων πράξεων, ας έν ονόματι αύ-
τοΰ διέπραξαν οί απελεύθεροι του Νάρχισοος καί ΠάΜ,ας
καί αί δύο τελευταίαι έκ τών τεσσάρων συζύγων, ας έλα-
βεν, ή ΜεοσαΛΐνα καί Άγριτζπΐγα. Ή ίστοοία δεν εχεν
νά απόδειξη γυναίκας αίσχροτέρας κάί θηριωδεστέρας τού-
των, αΐτινες βοηθούμεναι ύπό τών έν τη αύλη ρηθέντων
άπελευθέρων άπετόλμησαν τά πάντα καί έπλήρωσαν τόν
οίκον του Αύγούστου αιμάτων καί πάσης ακολασίας. Ή
Μεσσαλϊνα είς τοσαύτην άναίδειαν προέβη, ώστε έπωφε-
λουμένη έκ τής απουσίας τοΰ Κλαυδίου έτόλμησε καί γά-
μους νά τελέση έπισήμως έν έορταϊς καί πανηγύρεσι μετά
ίοΰ Σιΐίον Σι.Ιαγοχ). 'Αλλ' ό Κλαύδιος μαθών τα γενό-
μενα τον μεν Σιλιον έφόνευσε, τήν δε Μεσσαλΐναν άπετε-
λρίωσεν ό Νάρκισσος. Ή Άγριππΐνα δέ, ην άνεψιάν του
ούσαν ένυμφεύθη ό Κλαύδιος παρά τα καθεστώτα μετά
τόν θάνατον τής Μεσσαλίνης, υπερέβη έκείνην ούχί κατά
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τήν άκολασίαν, άλλα κατά τήν αυστηρότητα καί ύπερο-
ψίαν. Τό κράτος ύπ' αύτής σχεδόν έκυβερνάτο, και μόνον
μέλημα είχε πώς νά περιέλθη ό θρόνος είς τον έκ τοΰ προ-
τέρου άνδρός της υίόν Τιβεριον Νερωγα, παραγκωνιζομέ-
νου τοΰ γνησίου υίοΰ τοΰ Κλαυδίου Βρετταηχον, όστις
είχε τήν ύποστήριξιν τοΰ πανίσχυρου άπελευθέρου Ναρ-
κίσσου. Τό πρώτον δε βήμα πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού
αύτής ύπήρξεν ό γάμος τοΰ Νέρωνος μετά τής θυγατρός
τοΰ Κλαυδίου Όκταβίας καί ή μετ' ολίγον άνακήρυξις
αύτοΰ ώς υίοΰ τοΰ Αύτοκράτορος. Φοβουμένη όμως τάς
υπέρ τοΰ Βρεττανικοΰ άντενεργείας τοΰ Ναρκίσσου επέ-
σπευσε τό τέλος τοΰ Κλαυδίου πρώτον μέν διά δηλητηριω-
δών μυκήτων, καί είτα άποτυχόντων έκείνων δια δραστι-
κοΰ δηλητηρίου δοθέντος αύτω κατά διαταγήν εκείνης
ύπό τίνος "Ελληνος ίατροΰ Ξενοφώντος. Ούτω δέ άπέθα-
νεν ό Κλαύδιος (54 μ. Χ.) έν ήλικία 64 έτών άρξας
1 3 ετη.

Νέρων. — Δέκα καί επτά έτών ήλικίαν είχεν ό Νέρων
ό υίός τής Άγριππίνης ότε δωροδοκήσας τούς Πραιτωρια·*
νούς κατώρθωσε νά άνακηρυχθή υπ' αύτών αυτοκράτωρ
καί έπευφημηθή είτα ώς τοιούτος ύπό τε τής Συγκλήτου
καί τών άνά τό κράτος λεγεώνων. Δια τών συνετών δια-
τάξεων τών δύο αύτοΰ ύπουργών, τοΰ διδασκάλου του Σε-
γεχα καί τοΰ έπάρχου τών Πραιτωριανών Βούρρου, είς ους
ή Άγριππΐνα ώφειλε κατά μέγα μέρος τήν έπιτυχίαν του
σκοπού της, τό κράτος άπήλαυσεν έν άρχή σχετικής τίνος
ήσυχίας, πλήρους άπονομής τής δικαιοσύνης, περιορισμού
τών κατά τάς έπαρχίας καταχρήσεων, ή δέ τιμή αύτη
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άπεδίδετο ευλόγως εις τόν Νέρωνα, όστις έφαίνετο κατ'
αρχάς δίκαιων τήν περί έαυτοΰ ώς αγαθού ήγεμόνος φή-
μην αΕίθε γα μη έγνώριζογ γάγράφω~» είπεν ήμέραν τινά
ότε έμελλε να ύπογράψη διάταγμ,α θανατικής εκτελέσεως1..
Συν τή ηλικία όμως ήρχισε να έκδηλώται ό σκληρός αύ- .
του καί αισχρός χαρακτήρ, οί δε υπουργοί αύτοΰ ού μό-
νον ασθενείς έδείχθησαν είς τό να καταστείλωσι τα όση-
μέραι έκδηλούμενα αχαλίνωτα αύτοΰ πάθη, άλλα καί να
άναρριπίζωσιν αύτα δια τής αίσχράς κολακείας καί τής
άπληστου αύτών πλεονεξίοίς (t).

Τό πρώτον βήμα πρός τήν άνήκουστον καί πρωτοφανή
έν τοϊς χρονικοϊς τής Ιστορίας άπανθρωπίαν αύτοΰ έποίη- -
σεν ό Νέρων πρόβας είς τήν δολοφονίαν τοΰ δεκατετραέ-
τους υίοΰ'τοΰ Κλαυδίου Βρεττανικοΰ καί είς τήν έπακο-
■λουθήσασαν αύτήν συζυγοκτονίαν. Ή Άγριππΐ*α βλέ-
πουσα ότι δεν ήδύνατο να έξασκή, ώς ήλπιζεν, έπιρροήν
έπί τοΰ υίοΰ της καί να διοική αύτή τό κράτος, ώς έπί
Κλαυδ ίου, δοθείσης μικράς αφορμής ήπείλησε τόν υίόν της
ότι θα άποδώση τα τοΰ θρόνου δικαιώματα είς τόν νόμι-
μον τοΰ Κλαυδίου διάδοχον, τόν Βρεττανικόν. Τοΰ -
το ήρκεσεν όπως ό δυστυχής άπόκληρος τοΰ θρόνου
γένηται θΰμα τής άντιζηλίας τοΰ Νέρωνος, δηλητηρια-
σθείς έν συμποσίω δια τοσοΰτον δραστικοΰ δηλητηρίου,

(1) Ό Σενέκας όστις έν τοΤς άρίστοις συγγράμμασιν αυτοΰ Ιξυ-
μνεΐ τήν άρετήν κα\ τήν πενίαν στηλιτεύει δε καί ελέγχει τήν τυ -
ραννίαν κανι κολακεία-/, έδείχθη λίαν ασυνεπής προς τας αρχάς του
ταύτας άποταμιεύσας έντος τεσσάρων ετών περί τα 60 έκατομμύρια
φρ. και καταστας δ πρώτος τοΰ Νέρωνος κόλαξ.



Νέρων · V 171

1 ....................................................

; ώστε επεσεν εύθύς νεκρός καί έπιστεύθη ότι άπέθανεν

I ύπό κεραυνοβόλου αποπληξίας. Καί συνεφιλιώθη μεν
ό υίός προς τήν μητέρα, άλλ' ή μετ' ολίγον είσοδος
τηστ Ποππαίας Σαβίνης είς τό Παλάτιον καί ή άμετρος
αύτής φιλοδοξία του να γείνη αυτοκράτειρα έπήνεγκε τόν
φόνον ού μόν$ν τής σώφρονος Ό>2ταβίας συζύγου του Νέ-
νρωνος άλλα καί τής Άγριππίνης. Διότι ή Ποππαία θεω-
ρούσα αύτάς πρόσκομμα είς τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ
της -έσυκοφάντησε πρός τόν Νέρωνα τήν Άγριππίναν, ώς
δήθεν έπιβουλεύουσαν αύτω. Ό Νέρων μή θέλων να κά-
μη χρήσιν δηλητηρίου ίνα μή ^ώσγι ύπονοίας τοΰ βίαιου
θανάτου, άνέθεσεν είς τόν πιστόν του Άγίχητor να πνίξη
αύτήν έν θαλάσση διαλυομένου έν μέσω πελάγει δια μη-
χανήματος τοΰ πλοίου, έφ'ού αύτη ήθελεν έπιβή. Σωθίϊ-
σαν όμως τότε ώ; έκ θαύματος άπετελείωσεν όλίγω βρα-
δύτερον ό 'Ανίκητος διά ξίφους έν Καμπανία,έκδικών δή-
θεν τόν υπ' αύτής έπιβουλευθέντα αυτοκράτορα. Μετά
τινα χρόνον εύρισκε σκληρόν θάνατον έν Uavàaxaçia καί'
η Όκταβία έν ήλικία 20 έτών. Τότε δέ οί ύτνουργοί Σε-
νέκας καί Βοΰρρος ό μέν διά τοΰ λόγου ό δέ δια τής γρα-
<ρίδος κατώρθωσαν νά πείσωσι τήν Σύγκλητον καί τόν
στρατόν, ότι ή μέν Άγριππΐνα ηύτοκτόνησεν ίδουσα ότι
άπέτυχεν ή κατά τοΰ Αύτοκράτορος επιβουλή της, ή δέ
Όκταβία έφονεύθη ώς έχουσα δήθεν έρωτικας σχέσεις
μετά τοΰ 'Ανικήτου. Ή δέ χαμέρπεια τής 'Ρωμαϊκής
Συγκλήτου ην τοσαύτη, ώστε έψήφισεν εύχαριστηρίους
θυσίας έπί τω διπλω τούτω φόνω. 'Ολίγον όμως μετά
ταΰτα ό μέν Βοΰρρος αποθνήσκει δηλητηριασθείς ύπό τοΰ
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Νέρωνος, ό δε Σενέκας φοβούμενος παρόμοια απεσύρθη
καί εζη ώς ιδιώτης.

Τό τέρας λοιπόν, όπερ προέβη εις τήν μητροκτονίαγ
καί συζυγοκτονίαν, δεν ήτο δυνατόν να σεβασθή ούδεν
itpov καί όσιον, πάτα δε ήμερα του επίλοιπου βίου
του άποτελει σειράν κακουργιών, άπανθρωπιών καί μα-
νιώδους αλαζονείας. Καί πρώτον μεν έζήγειρε δεινό—
τατον διωγμόν κατά τών Χριστιανών άποδούς είς αυτούς
τήν κατ' έκείνας τάς ήμέρας συμβάσαν μεγάλην πυρ-!
καϊαν έν 'Ρώμη (64 μ. Χ.) καθ' ην έκάησαν τά της
πόλεως μετά του Παλατιού (*). Ή δε πρός αύτούς έπι-
δειχθεϊσα ύπό του Νέρωνος ώμότης είναι ανήκουστος.;
Διέταςεν όπως άλλους μεν έξ αύτών ράψωσιν είς δέρματα'
καί ρίψωσιν είς τά άγρια θηρία πρός βοράν, άλλους
δε σταυρώσωσιν έν ταϊς όδοϊς καί έν τοις μεγάλοι^
του Παλατιού κήποις" τούτους δέ, άφου ήλειφον ειτα δι*
έλαίου καί ρητίνης,ήναπτον κατά τήν νύκτα καί έφώτιζον;
τούς κήπους καί τάς οδούς άντί φανών,'ό δε Νέρων διήρ-
χετο έφ' αμάξης θεωρών μεθ' ηδονής τάς βασάνους καί
άνακρούων τήν λύραν. Έν τώ διωγμω τούτω έμαρτύρη-
σαν έν "Ρώμη ό μεν άπόστολος Παν,Ιος καρατομηθείς ώστ
'Ρωμαίος ών πολίτης, ό δε άπόστολος Πέτρος άνασταυ-;
ρωθείς. Τοσούτον δε φοβερός έγένετο ό διωγμός έκεΐνος,
ώστε ό χριστιανισμός έφάνη νεκρωθείς 1ν αύτη ετι τη γβ-

(*) Έν τη πυρκαϊα ταύτη λέγεται ότι δ Νέρων έκάθητο εφ' δ-
ψηλοΰ θρόνου καΙΙχαιρε, διότι, ώς ίλεγεν, έλφβανεν ο3τως Ιδ^αν
τινά της πυρπολήσεως τής Τροίας.
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νεσει* διετηρήθη όμως έν ταϊς ύπυγείοις κατακόμβαις,
όπως έκεϊθεν άναβλαστήση μετ' ολίγον ακμαιότερος.

Μετά τής θηριωδίας ταύτης ό Νέρων συνήνου έν έαυτφ
καί μουσικόν τάλαντον. Καυχώμενος δ' έπί τούτψ πολλά-
κις έπαρουσιάσθη κρούων τήν λύραν έν τω θεάτρω καί ά-
παγγέλων ποιήματα* ούαί δε είς τόν μή έπιδοκιμάσαντα
ή μή χειροκροτήσαντα αύτόν. 'Επειδή όμως δεν εύρ'.σκεν
ίκανήν παρά τοις 'Ρωμαίοις φιλομουσίαν,άπήλθεν είς τήν
Ελλάδα, ενθα οί "Ελληνες έτίμ.ησαν αύτόν δια 1800
στεφάνων, ους έπιδεικνύων έν θριάμβω τοις 'Ρωμαίοις ά-
νευφημεΐτο ύπ' αύτών 'Ολυμπιονίκης, Πυθιονίκης, 'Ηρα-
κλής, 'Απόλλων κλπ. Συνέστησε τότε έν 'Ρώμιρ κατά
μίμησιν τών 'Ολυμπιακών αγώνων τα Νερώνεια, έν οΓς
πρωτηγωνίστει πάντοτε αύτός,ό δέ λαός τόν ήγάπα, διότι
ένετρύφα καθ 'έκάστην είς ποικίλα θεάματα.

Δυστυχώς συνωμία τις σκευωρηθεϊσα κατά τής ζωής
του πρό τής είς τήν 'Ελλάδα έκδρομής του (65 μ. Χ.),
κατεβίβασεν είς τόν Άδην πλείστους έπιφανείς άνδρας, έν
οίς ήσαν καί οί έναρετώτατοι συγκλητικοί καί οπαδοί τής
Στωικής φιλοσοφίας Θρασέας καί Σωρανός, ό άλλοτε υ-
πουργός καί διδάσκαλος αύτού Σενέκας, καί ό γενναιότα-
τος τών τότε στρατηγών^Δομίτως Κορβον.Ιωγ ό καταβα-
λύν τούς Πάρθους καί άλλους βαρβάρους λαούς. Του τε-
λευταίου όμ,ως τούτου ό θάνατος διήνοιξε τούς οφθαλμούς
τών λοιπών άνά τό κράτος στρατηγών καί ίδία τών τής
Γαλατίας καί 'Ισπανίας άναμενόντων όμοίαν τύχην. Διό
προϊσταμένου του Ούινάιχος άναγορεύουσιν αύτοκράτορα
τόν ΣουΛπίχων Γάλβαν ελκοντα τό γένος έκ του Αύγού-
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στου' ή δε Σύγκλητος ίδοΰσα ότι ή έπιγενομένη στάσις ήν
γενική,έπεκύρωσε τήν έκλογήν καί μετά τών Πραιτωρια-
νών αποκηρύττει τον Νέρωνα Άπελπις ούτος φεύγει έκ
τοΰ χρυσον οί'χου (ούτως ώνομάσθη ύπ ' αύτοΰ το μετά
τήν πυρκάϊχν άνεγερθέν περικαλλέστατον καί μέγιστον αυ-
τοκρατορικών άνάκτορον) καί καταφεύγει ώς είς άσυλον
έίς τήν επαυλιν τοΰ άπελευθέρου αύτοΰ Φάωγος. Έκει δέ
μή θέλων νά ύποστή τον έπιβληθέντα αύτω ύπό τής Συγ-
κλήτου θάνατον κατά τό εθος τών προγόνων (1) ηύτοκτό-
νησε τή βοήθεια τοΰ γραμματέως του ('Ιούν. 68 μ. Χ.)
εις ήλικίαν 32 έτών άρξας 14 ετη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'.

Οι Φλάβιοι.

Δια τοΰ θανάτου τοΰ Νέρωνος έξέλιπεν ή γενεά τοΰ Αυ-
γούστου, ή δέ διαδοχή τοΰ θρόνου έπήνεγκεν έπί 18 ετη
μεγίστην άναρχίαν, καθ ην οί έν ταΐς έπαρχίαις λεγεώνες
καί οί έν 'Ρώμη Πραιτωριανοί ήριζον περί τοΰ προσώπου,
είς ο ήθελον νά έμπιστευθώσι τήν διοίκησιν τοΰ κράτους.
Γάλβας__Ό

ύπό τών έν 'Ισπανία καί Γαλατία λε-
γεώνων άναρρηθείς αύτοκράτωρ Σουλπίχιος Γάλβας ουδέν
μέν άπήντησε κώλυμα περί τήν κατάληψιν τής άρχής,
αλλά φιλάργυρος ών είς άκρον έπέσυρε τό μίσος τών Πραι-

(*) Οδτος συνίστατο είς τήν άπογύμνωσιν του καταδίκου και τήν
μέχρι θανάτου μαστίγωσιν αυτοΰ προσδεδεμ^νου είς πάσσαλον.
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τωριανών, διότι ήρνήθη νά δώση τήν νενομισμένην δωρεάν
επί τη είς τόν θρόνον άναβάσει. Προς τούτοις έπιδείξας
μεγάλην αυστηρότητα έστέρησε τόν λαόν τών έπί Νέρω-
νος θεαμάτων και εορτών καί έπεσυρεν ούτω καθ' έαυτου
καί τήν τούτων οργήν. Διά ταΰτα άποφασίσας να άπο-
συρθή του θρόνου άνηγόρευσε „διάδοχον τόν Πείσωνα Αι-,
κινιανόν ίκανόν καί χρηστόν άνδρα. 'Αλλ' ό έπαρχος τής
Λυσιτανίας Σά2βως "Οθωγ αναμένων τήν διαδοχήν ώς
συγγενής του Γάλβα καί ίδών εαυτόν παρηγκωνιζόμενον,
έξήγειρεν είς έπανάστασιν τούς ΙΙραιτωριανούς, οΐτινες φο-
νεύουσι τόν Γάλβαν μετά έπτάμηνον αρχήν ώς καί τόν
Πείσωνα καί άναγορεύουσι τόν "Οθωνα αύτοκράτορα
(69 μ. Χ ).

"Οθων.—Ό Όθων δεν έκυβέρνησεν έπί μακρόν,διότι
οί έν Ρερμανΰε λεγεώνες μή άναγνωρίσαντες είς τούς Πραι-.
τωριανούς τό δικαίωμα του έκλέγειν τούς αύτοκράτορας
άναγορεύουσι τοιούτον τόν στρατηγόν αύτών AvUor Βιτε2-
JLloy, όν εύθύς άνεγνώρισεν άπασα ή Δύσις" άλλ'ή Άνα-.
τολή έτάχθη ύπερ του "Οθωνος. Έκ τουτου προέκυψεν
εμφύλιος πόλεμος, έξ ού νικητής έξήλθεν ό Βιτέλλιος δια
τής έν Κρεμώνι μάχης έν τή άνω 'Ιταλία ( Άπριλ. 69
μ. Χρ.)· ότε ό νΟθων ηύτοκτόνησεν άρξας τρεις μήνας.

Βιτέλλίος· — 'Αναγνωρισθείς όΒιτέλλιος μετά τούτο
ύπό τε τής Συγκλήτου καί τών Πραιτωριανών ήλθεν εις
'Ρώμην άκολουθούμενος καί ύπό 60000 στρατιωτών
πάντων άφωσιωμένων αύτω. Άλλ' ό άνήρ ούτος εύθύς
μετ' ολίγον άπέδειξεν ότι τόν θρόνον έπεδίωξε πρός κορε-
σμόν του χαμερπους αύτου πάθους τής λαιμαργίας. Έν
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διαστήματι όκτώ μηνών, καθ' ους ήρξεν, έξήντλησε τόν
δημόσιον θησαυρόν ύπερ τής γαστρός του δαπανήσας ύπερ
τα 200 εκατ. φρ. Πεντάκις καθ' εκάστην έγευμάτιζε πο-
λυτελέστατα, μετά δε το γεύμα έλάμβανεν έμετικόν ινα
φάγγι έκ νέου. Ήσχολεΐτο καθ' εκάστην οπως έπινοή νέα
εϊδη φαγητών, έν οίς έξεΐχεν ή ύπ'αύτοΰ άσπϊς τοϋ 'Η-
ρακλέους κληθεϊσα, φαγητόν συνιστάμενον έξ εγκεφάλων
φασιανών, έξ ήπατος τών σπανιωτέρων ιχθύων, έκ γλωσ-
σών πτηνών φονευθέντων έν ώρα τοΰ ύπνου των (διότι ή
σαρξ τών τοιούτων ήτο κατ' αύτόν τρυφερωτέρα), έκ μη-
κύτων τρυφερωτάτων μόλις άναφυέντων κλπ. Άπασα ή
Ιταλία έξηρευνήθη οπως άνευρεθώσιν εκλεκτά καί σπα"
νιώτατα δι' αύτόν τρόφιμα. "Εν τινι συμποσίω παρατε-
θέντι αύτω ύπό τοΰ άδελφοΰ του ποοσηνέχθησαν 2000
παροψίδες ιχθύων καί 7000 πτηνών.

Άλλ' ένω ούτος άκόρεστος έθεράπευεν έν 'Ρώμη την
εαυτοΰ γαστέρα, οί έν Συρία λεγεώνες μιμούμενοι τό πα-
ράδειγμα τών έν τή Λύσει άναγορεύουσιν αυτοκράτορα
τόν ίδιον αύτών στρατηγόν Τίτον Φλάβιον Βεσπασιανού
γενναιότατον άνδρα καί δοξάσαντα τά 'Ρωμαϊκά οπλα
έν τω κατά τών έπαναστάντων 'Ιουδαίων πολέμα). Ό
Βεσπασιανός, καίτοι κατ' αρχάς δεν ήθελε να δεχθή τήν
άρχήν άποφεύγων τό βάρος αύτής καί τόν έμφύλιον πό-
λεμον, πεισθείς όμως είτα είς τάς προτροπάς τοΰ έπάρχου
τής Συρίας Μουκιαγοϋ έδέχθη, καί πάντες oi κατά τήν
Άσίαν λεγεώνες άνεγνώρισαν αύτόν. Άφήσας δέ την ε-
ξακολούθησιν του κατά τών 'Ιουδαίων πόλεμον καί τήν
έκπολιόρκησιν τής 'Ιερουσαλήμ είς τόν υίόν του Τίτον,
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αύτός μεν άπήλθεν εις καθυπόταξιν τής Αιγύπτου καί
"Αφρικής, τον δε Μουκιανόν επεμψεν είς Ίταλίαν, όπως
•παρασκευάση αύτω τήν όδόν. 'Αλλ' ό 'Αντώνιος Πρΐαος
στρατηγός τών κατά τον Δούναβιν λεγεώνων άναγνωρί-
; σας τόν Βεσπασιανόν, ώς πλησιέστερος είς τήν Ίταλίαν
εύρισκόμενος εσπευσεν έκεΐ πρό τοΰ Μουκιανοΰ καί νική-
σας τούς άποσταλέντας κατ' αύτοΰ ύπό τοΰ Βιτελλίου
Καικίναν καί Ούάλεντα έτράπη πρός τήν 'Ρώμην. "Ετι
δε εξω τής 'Ρώμης αύτοΰ εύρισκομένου οί Πραιτωριανοί
στασιάσαντες ένέπρησαν τόν μέγαν τοΰ Καπιτωλίου ναόν
καί έφόνευσαν τόν άδελφόν τοΰ Βεσπασιανού ΣαδΙγογ
Ιπαρχον όντα τής πόλεως. Οί ύπό τόν Πρΐμον 'Ιλλυρικοί
λεγεώνες είσελθόντες τότε είς τήν πόλιν έξωλόθρευσαν
κατά γράμμα τους Π ραιτωριανούς, τόν δέ Βιτέλλιον
εύρόντες κεκρυμμένον εν τινι οίκίσκω κυνών έν τω Χρυσφ
οϊκψ έσυραν είς τάς όδούς,ενθα ό λαός τόν διεσπάραξε καί
Ιρριψεν επειτα τό πτώμά του είς τόν Τίβεριν (Δεκ. 69
μ. X.J. Αί λαφυραγωγίαι διήρκεσαν έτι χρόνον τινά μέ-
χρι τής άφίζεως τοΰ Μουκιανοΰ, όστις άμα φθάσας α-
ποκατέστησε τήν τάξ'.ν ώς έπίτροπος τοΰ Αύτοκράτορος,
απέστειλε τούς λεγεώνας τοΰ Πρίμου είς τόν 'Ρήνον, έκ
δέ τών έαυτοΰ στρατιωτών κατέλεξε νέαν φρουράν Πραι-
τωριανών.

Βεσπασιανός.— 'Ο Βεσπασιανός ήλθεν είς 'Ρώμην
περίτά τέλη Μαίου τοΰ 70 μ.Χ. Καί πρώτον μέν έπεχεί-»
ρησε τήν αναδιοργάνωσα τών στρατιωτικών καί τήν μεταρ-
ρύθμισα τής διοικήσεως τών επαρχιών, επειτκ δέ τήν τών
οικονομικών,άτινα εύρεν είς άθλίαν κατάστασιν ένεκα τών
('Ρωμαϊκή Ίότορία) 12
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πολλών καταχρήσεων τών προτέρων ήγεμόνων καί μάλι-
στα του προκατόχου του. Ήναγκάσθη όθεν να επιβάλη
νέους φόρους καί είς αυτά ετι τα ευτελέστατα πράγματα
καί να διπλασιάση τούς φόρους επαρχιών τίνων.„ Λέγεται
ότι καί έπί τών ούρούντων εκτός τών έν ταΐς γωνίαις τών
οδών ούρητηρίων έπέβαλε φόρον' ότε δέ ,ό υιός του ήλεγ-
χεν αύτόν έπί τούτω, έκεΐνος προσήγγισεν είς τήν ρΐνα
τοΰ υιού νόμισμα προερχόμενον έκ τοΰ φόρου έκείνου καί
ήρώτησεν έάν δυσηρέστει αύτόν ή οσμή του. «Ούχιΐ) ά-
πήντησεν ό Τίτος. ο. Καί ομως^ λέγει ό Βεσπασιανός,
τοντο προέρχεται εκ τών ονρωγτ). "Απασα ή αρχή του
Βεσπασιανού υπήρξε δικαία καί συνετή έν τοις έσωτερι-
κοΐς καί περιφανής έν τοϊς έξωτερικοϊς πράγμασιν. Ούτως
έν μεν τή 'Ρώμη έκτισε τό μέγα άμφιθέατρον, Κολοσ-
σιαΐον κληθέν, περιλαμβάνον 60000 θεατών, τό πυρπο-
ληθέν Καπιτώλιον, τήν θριαμβικήν του Τίτου άψιδα ,
νέαν άγοράν μετά στοάς καί βιβλιοθήκης κ. ά. Έπρο-
στάτευσε τάς τέχνας καί έπιστ/,μας, άντήμειψε τούς λο-
γίους καί ποιητας καί ώρισεν ίδιαιτέραν άμοιβήν είς τούς
Λατίνους καί "Ελληνας ρητοροδιδασκάλους. Ό κατά
τούς χρόνους αύτοΰ άκμάσας φυσικός Π2ίηος ό νεώτερος
έτιμήθη ύπ' αύτοΰ διορισθείς ήγεμών τών κατά τήν Μεσ-
σήνην ναυτικών δυνάμεων.

Άλλ' ετι σπουδαιότερα τούτων υπήρξαν ή καταστολή
τής στάσεως τών Γαλατών καί Γερμανών, ή έκπολιόρκη-
σις τής 'Ιερουσαλήμ ύπό τού Τίτου καί ή ύπό του γενναίου
Άγρικόλα κατάκτησις τής Βρεττανίας. Καί οί μεν 'Ιου-
δαίοι καταδιωχθέντες πρότερον πανταχού ύπό του Βέσπα-
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σιανου ειχον κλεισθή καί όχυρωθή έν τή όχυρα πρω-
τευούση τής Παλαιστίνης Ίερουσαΐίψ καί άνέμενον κατά
τήν τελευταίαν στιγμήν βοήθειαν έξ ύψους, τήν ελευσιν
δηλ. του Μεσσίου. Τοσούτον δε στενή ύπήρξεν ή πολιορ-
κία αύτής ύπό του Τίτου, ώστε έκλ'πόντων τών επιτη-
δείων ή πεΐνα ηνάγκαζε τάς μητέρας να τρώγωσι τα
εαυτών τέκνα. Άφου ό Τίτος μετά πολλάς γενναίας έφό-
δους έκυρίευσε το τριπλούν τείχος τής πόλεως, είσήλθεν
είς αύτήν καί παρέδωκεν είς πυρ καί λεηλασίαν. Ό λαός
τότε κατέφυγεν είς τόν μέγαν ναόν του Σολομώντος, τήν
τελευταίαν άγκυραν τής σωτηρίας του, ον δεν ήδυνήθη να
σώση ό Τίτος από τών φλογών, ώς Ιπεθύμει. Οί επιζή-
σαντες τών Ιουδαίων παρέδωσαν εαυτούς είς τόν Τίτον,
όστις τούς έξηνδραπόδισεν" άπωλέσΟησαν δε κατά τήν πο'
λιορκίαν ταύτην περί το 1100000 'Ιουδαίων. Μετά ταύ-
τα ό Τίτος κατέσκαψεν αύτήν (70 μ. Χ.) χ.αί ούτως έξε-
πληρώθη κατά γράμμα ή προφητεία του Σωτήρος είπόν-
τος* «ουκ ày?']aovocf· εν σοι .Ιίθον επί Λίθω (Αουκ. λθ'.
43). "Εκτοτε δε ήρξατο καί ή-διασπορά του Ίουδχϊ/.οΰ
λαου άνα τήν οίκουμένην. Ό δε ΆγριχόΛας άφου ύπέ-
ταξεν έν έτι 78 μ. Χ. τά νότια μέρη τής Βοεττανίας,
είσήλασεν είς τήν Σκωτίαν καί πρώτο; ό στόλος αύτου
παρέκαμψε τό βόρειον άκρωτήριον τής Βρεττανίας καί ά-
νήγγειλεν είς τόν κόσμον ότι. ή μεγάλη έκείνη χώρα ήν
νήσος. Δεν ήδυνήθη όμως νά συμπληρώση τήν ολοσχερή
κατάκτησιν αύτής, διότι άνεκλήθη ύπό του ζηλοτυποΰν-
τος κατ' αύτου Δομιτιανοΰ άμα βασιλεύσαντος.

Ό Βεσπασιανός άπέθανεν ύπό νόσου άγων τό 70 ετος
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τής ήλικίας του (79 μ. Χ. Ιούν.) άσχολούμενος άκαμά-
τως μέχρι τέλους τής ζωής του είς τάς υποθέσεις του κρά-
τους. Είς τούς συμβουλεύοντας αύτόν άνάπαυσιν κατά τάς
τελευταίας του στιγμάς έλεγεν. oc Εις αυτοκράτωρ πρέπει
γα άποθγήΰκι) ορθώς». Ή Ιστορία έτίμησεν αύτόν καλέ-
σασα έκ τοΰ ονόματος αύτοΰ τόν αιώνα, καθ' ον ήκμασεν
(αιών τών Φλαβίων).

Τίτος.— Ό διαδεχθείς τόν Βεσπασιανόν Τίτος ήν ό
Πρεσβύτερος τών δύο υίών του' ούτος μέχρι τοΰ θανάτου
τοΰ πατρός του διέτριβεν έν άσωτίαις, άλλ* άμα άναβάς-
|ίς τόν θρόνυν άπέδειξεν ότι έμελλε νά βάδιση έπί τά ίχνη
τοΰ πατρός αύτοΰ. Διότι έγκατέλιπε τόν άκόλαστον καί ά-
σωτον βίον, κατέστειλεν άπαντα τά.πάθη καί άφωσιώθη
ψυχή καί σώματι είς έργα φιλανθρωπίας καί συνετής διοι-
κήσεως. Έάν ποτε διήρχετο τήν ήμέραν ούδεμίαν πρά-
ξας εύεργεσίαν ή άλλην τινά πράξιν άγαθήν, έλεγεν είς
τούς περί αύτόν «Φίλοι, άπωλέσαμεγ μίαγ ήμέραγΤ). Ό
λαός ώνόμασεν αύτόν διά τάς πολλάς καί φιλάνθρωπους
αύτοΰ πράξεες έγτρύφημα τοΰ άνθρωπίνου γένους. Δυσ-
τυχώς όμως δύο μόνον ετη έκυβέρνησε, κατά δε τό βρα-
χύ τούτο διάστημα μέγισται συμφοραΐ έπληξαν τήν 'Ρώ-
μην καί τήν Ίταλίαν, έν αίς ό Τίτος έπέδειξε τόν έλεήμο-
να καί γενναΐον χαρακτήρά του. Πρώτον μέν φοβερά εκ-
ρηξις τοΰ όρους Βεσουβίου (Αύγ. 79 μ. Χ.) κατέθαψε
διά τής έκπεμφθείσης έκ τής κορυφής λάβας τάς έν τω
κόλπω τής Νεαπόλεως κειμ,ένας πόλεις Πομπηίαγ, '//-
ράχΜίογ καί Σταδίας, ών οί πλείστοι κάτοικοι άπέθανον
ύπό άσφυξίας έν αύτοΐς τοϊς εργοις αύτών ευρεθέντες καί
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μη προφθάσαντες να διασωθώσιν (*). Όμοιως τον θάνα-
τον εύρε τότε καί ό φυσικός ΠΛίποç, όστις ήθέλησεν έκ
του σύνεγγυς να έξετάση τό φυσικόν τούτο φαινόμενον.
"Ετερον δε κακόν υπήρξε νέα πυρκαϊα έκραγεϊσα έν 'Ρώ-
μη (80 μ. Χ.), ήτις κατέστρεψε μέγα μέρος αύτής, τό
Καπιτώλιον, τήν βιβλιοθήκην τού Αύγούστου, δύο θέατρα
κλπ. Είς έπίμετρον δε τής συμφοράς ταύτης ένέσκηψε
μετ ' ολίγον καί φοβερός λοιμός καθ' άπασαν τήν Ίτα-
λίαν. Πρός άνακούφισιν τών δεινών τούτων καί πρός ανοι-
κοδόμησα τής πόλεως ό Τίτος ήναγκάσθη να πώληση
καί αύτα τα πολύτιμα σκεύη τοΰ χρυσού οϊκου. Μεγαλβί-
τέρα όμως πασών συμφορά ύπήρξεν ό θάνατος τοΰ Τίτου
προελθών έκ σφοδροΰ πυρετοΰ έν ήλικία 42 έτών.

Δο^ιιτίανός.— Ό διαδεχθείς τόν Τίτον Διμιτιανός
ήν ό νεώτερος υιός τού Βεσπασιανού. Ούτος όμως ούτε τοΰ
πατρός ούτε τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ αντάξιος έδείχθη έν τή
συνέσε^ τή πραότητι καί τή διοικητική ίκανότητι, άλλα
τούναντίον ο χαρακτήρ αύτοΰ ήν φιλοτάραχος, φιλόδοξος
καί αιμοδιψής, καί δια τοΰτο ό τε πατήρ καί ό άδελφός
του είχον αύτόν μακράν τών πραγμάτων, όπερ έτι μάλλον
παρώξυνε τα μοχθηρά αύτοΰ πάθη. "Οθεν καί λέγουσιν
ότι αύτός έπετάχυνε τόν θάνατον τοΰ Τίτου δια δηλητη-
ρίου. Ούχ ήττον όμως άνωκοδόμησε τό Καπιτώλιον, νέας

ζ1) Αί πόλεις Ηράκλειο ν κα\ Πομπηία άνευρβθηυαν κατά
τύχην άνασκαπτομ^νου φρέατος ή μέν το 1738 ή δέ τό 1755 πα-
ρασχουσαι μεγίστην είς τήν επιστήμην συμβολήν, ώς παριστώσαι τόν
τύπον της Φωμαϊκήΰ πόλεως μετά τών καθημερινών Ιργων, εν οΤς
ot πολΤται κατελήφθησαν οπό της λάβας χα\ τής ασφυξίας.



182

Περίοδος Γ'. — Αύτο-κρατορία

βιβλιοθήκας συνέστησεν, έθεράπευσε τους ποιητάς και τα
γράμματα καί εξετελεσε μεγάλα οχυρωματικά έργα κατά
μήκος του 'Ρήνου προς έςασφάλισιν του κράτους άπό τών
Γερμανών. Επεχείρησε πόλεμον κατά τών Δακών 'Ρω-
μούνων) καί ύπεχρέωσε διά του χρυσίού τόν βασιλέα
αυτών Aaxé6a2or νά άφήση άνενόχλητον τό κράτος.
'Εν τούτοις τό όνομά του έσημειώθη έν τ ή ιστορία ώς
όνομα τυράννου μάλλον ή γενναίου αύτοκράτορος, διότι
ούδ' έπί μίαν ήμεραν παρεξέκλινεν έκ τής αιμοδιψούς
τυραννίας μέχρι τέλους τοΰ βίου του. Ήρεσκετο νά α-
κούη τάς κραυγάς καί τους στεναγμούς τών βασανιζο-
μένων ή θανατουμένων, παριστάμενος έπί τούτω έν ταΐς
βασάνοις. Έπί γελοίαις πολλάκις προφάσεσι κα,τεδί-
καζεν είς θάνατον άνδρας επιφανείς καί πλουσίους, ών
τήν περιουσίαν έδήμευε. Μεγαλείτερον δε πόλεμον καί μεί-
ζονα περιφρόνησιν είχε προς τούς Συγκλητικούς, ους κα,θ '
εκάστην έδεκάτιζε. Διηγούνται, ότι ήμεραν τινά θέλων να
διασκεδάση έκ τοΰ τρόμου καί τοΰ φόβου αύτών διεσκεύα-
σεν αίθουσάν τίνα"'τοΰ Παλατιού πενθίμως, φωτιζομένην .
άμυδρώς διά νεκρικών λυχνιών, και, εθηκεν έν αύτη κλίνας
ισαρίθμους προς τόν αριθμόν τών Συγκλητικών, ώσαυτως
πενθίμως διεσκευασμένας καί φερούσας τό ονομα εκάστου
καί τά όργανα τοΰ θανάτου. Είτα δε έκάλεσε τούς πατέ-
ρας καί παρέθηκεν αύτοϊς δεϊπνον έν τη αύιη αίθούση
συνιστάμενον έκ φαγητών συνήθων έν ταΐς κηδείαις. Νεα-
νίαι δε μεμελανωμένα έχοντες τά πρόσωπα καί ημίγυμνοι
ύπηρέτουν αύτούς. Κατά τήν ώραν τοΰ δείπνου βαθυτάτη
έπεκράτει σιγή καί μόνος ό Δομ-ιτιανός ώμίλει περί νεκρών
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και φόνων. Ή άγωνίά τών πατέρων τής Συγκλήτου έκο-
ρυφώθη, ότε άνδρες γυμνά έχοντες τά ξίφη ώδήγουν ενα
εκαστον χωριστά έξω* άλλά μεγάλη ύπήρξεν ή εκπληξίς
των ότε έν δελτίοις, άτινα ένεχείριζον αύτοΐς , άνεγίνωσκον ότι ό Αύτοκράτωρ χαρίζει αύτοΐς τήν ζωήν καί ότι ηθέ-
λησε δι' όλης ταύτης τής κωμωδίας νά διασκεδάσει έκ του
τρόμου αύτών. Καθ' εκάστην έπενόει νέας βασάνους καί
νέα εί'δη μαρτυρίων, είς ά ύπέβαλλε προ πάντων τούς
Χριστιανούς, καθ' ών έκήρυξε μέγαν διωγμόν (94 μ. Χ.)
τόν δεύτερον άπό τού Νέρωνος^ Κατά τούς χρόνους δε
τούτους τής τυραννίας δεν έλησμόνησε καί τούς έα.υτου
συγγενείς, ους άπαντας έθανάτωσε, συν τούτοις δέ καί τόν
γενναΐον στρατηγόν y ΑγρίχόΛαν τόν κατα*τητήν τής Βρετ-
τανίας, όν έκ ζηλοτυπίας είχεν άνακαλέση έκεΐθεν.
' . Ό Δομιτιανός είχε συνήθειαν νά γράφη τό όνομα τών
είς θάνατον προγραφομένων είς βιβλίον τι Τοΰτο εύροΰσα
κατά τύχην άνεωγμένον έν τω γραφείω ή σύζυγος αύτοΰ
Αομιτία διήρχετο τήν ώραν άναγινώσκουσα τά έν αύτψ
ονόματα. 'Αλλ' όποία ύπήρξεν ή εκπληξίς της, ότε παρε-
τήρησεν έν αύτω καί τό εαυτή; όνομα έγγεγραμμένον μετ'
άλλων είς τόν οικοΝ» αύτής άνηκόντων. Θέλουσα όθεν νά
προλάβη τά πράγματα συνεννοήθη μετά τών δύο έπάρχων
τών Πραιτωριανών καί μετά τοΰ λογιστοΰ τοΰ παλατιού
Γ Στεφάνου έπίσης προγεγραμμένων, καί, ότε ήμέραν τινά
ό Αύτοκράτωρ είσήρχετο είς τόν λουτρώνα, ένεχείρισεν
αύτω ό Στέφανος επιστολή ν* καθ' ήν δέ στιγμήν εκείνος
άνεγίνωσκε, πλήττει αύτόν έκ τών όπισθεν δι' εγχειριδίου
[ί είς τόν μηρόν ποοσδραμόντες δέ καί οί έπαρχοι τών Πραι-

[Ι
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τωριανών άτίετελείωσαν αύτόν δι' επτά πληγών (Σε-
πτέμβρ. 96 μ. Χ.) άρξαντα 15 ετη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ\
Οι 'Αντωνχνοι.

Νερβας.—'Αποθανόντος του Δομιτιανου η Σύγκλητος
άνεκήρυξεν αύτοκράτορα τόν γηραιόν ύπατικόν ' Κοχκηιον
Νέρβαν, όστις αποτελεί τήν αρχήν τής εύτυχεστέρας πε-
ριόδου τής αύτοκρατορίας τής 'Ρώμης, ήτις φέρει τό όνομα
αιώνος τών 'Αντωνίνων. 'Αλλ' ό αγαθός γέρων μη δυνά-
μενος νά βαστάση τηλικουτον βάρος και φοβηθείς τάς γε-
νομένας καθ'έαυτου συνωμοσίας, προέβη είς λαμπράν πρά-
ξιν κοσμήσασαν αληθώς τόν βραχύν βίον τής αρχής αύ-
του. Αύτη δ' ήτο ή υίοθέτησις του τότε ίκανωτάτου έπάρ-
χου τής άνω Γερμανίας Μάρκου ΟύΛπίου Τραϊανού καί
ή άνάδειξις αύτου ώς υίοΰ καί διαδόχου" τρεις δε μήνας
μετά τούτο άπέθανεν (Ίαν. 98 μ. Χ.) άρξας εν ετος καί
4 μήνας.

Μετά του Νέρβα εκλείπει καί τό ονομα του Καίσαρος,
όπερ εφερον άπό τών χρόνων του Αύγούστου μέχρι τούδε
οί αύτοκράτορες. Μετά τούτον δε οί μεν αύτοκράτορες κα-
λούνται Αύγουστοι, οί δε διάδοχοι ή οί τής άρχής μέτοχο1
καλούνται Καίσαρες. _ . '

Τραϊανός.— Ό Τραϊανός είναι ό πρώτος αύτοκράτωρ
όστις ξένος ών άνέβη έπί του 'Ρωμαϊκού θρόνου, διότι κα-
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τήγετο έξ 'Ιβηρίας. Ούτος άνετράφη στρατιωτικώς, τον
δε πλείστον χρόνον διήνυσεν έν τοις στρατοπέδοις εχωνά-
κραν συναίσθησιν του καθήκοντος του καί μεγίστων ήθών
αύστηοότητα. 'Εφάμιλλος δ' αύτοΰ ώς προς τήν κοσμιό-
τητα καί τήν τών ήθών αύστηρότητα ήν καί ή σύζυγος αύ-
τοΰ ΠΛωτϊνα, ήτις ότε κατά πρώτον είσήρχετο ώς αύτο-
κράτειρα είς τό Παλάτιον, είπε πρός τό πλήθος- «Τοιαύτη
ενταύθα εισέρχομαι οποία θέ.Ιω και rà εζέΧθω». Τοσαύτη
δε ύπήρξεν ή τοΰ Τραϊανοΰ άγαθότης, τό φιλοδίκαιον, ή
πρός τούς νόμους εύλάβεια καί ή εύπροσηγορία, ώστε οί
'Ρωμαίοι άπέδωκαν αύτω τό έπώνυμον "Αριστος (opti-
mus). "Οτε ένεχείριζε τό ξίφος εις τόν υπάρχον τών Πραι»
τωριανών Αικίνιον Σούραγ είπε" <ιΣοι παραδίόω το ξίφος
τούτο, ίνα με υπεράσπισης μεν εάν διοικώ καΛώς, στρέ-
ψης ά' αντο κατ εμοΰ εάν κακώς φερωμαι». Έψεγον δ' αύ-
τόν δια τήν μεγάλην του πρός τούς ανθρώπους οικειότητα
καί~εύπροσηγορίαν' άλλ' έκεΐνος άπήντα1 (ϋο0τε ημην ι-
διώτης, τοιούτους ηύχόμην τους αυτοκράτορας πρός μβ'
ήδη δε αυτοκράτωρ γενόμενος τοιούτος επιθυμώ να είμαι
προς τους ποΛίταςί). Δεν έκαμνε διάκρισιν τοΰ παλατιού
άπό τών άλλων οικιών, άλλ 'έπέτρεπε τήν εϊσοδον έλευθέραν
είς αύτό. Άπέδωκεν είς τήν Σύγκλητον άπαντα τα δι-^
καιώματα όσα ει/ε πρότερον, είς δέ τόν δήμον έπέτρεψβ
τό έκκλησιάζειν* έν γένει ό Τραϊανός προσεπάθησε να συν-
δυάση τήν μοναρχίαν μετά τής έλευθερίας.

'Επειδή, ώς εΐπομεν, ό Τραϊανός στρατιωτικώς άν«-
τράφη, έζήλωσε πολεμικάς δάφνας. Καί πρώτον μέν έπο-
λέμησε κατά τών Δακών, ών ό βασιλεύς Δακέβαλος έτόλ-
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μησε να ζητήση παρά του Τραϊανού τον φόρον, ο ν ό Δο-
μιτιανός εδιδεν αύτω όπως περιορίζηται έν τοις όρίοις της
χώρας του. Στήσας μεγάλην γέφυραν λιθίνην έπί του Δου-~-
νάβεως κατεδίωξε τον Δακέβαλον είς τήν ,χώραν αύτου
καί τοσούτον έπίεσεν αύτον, ώστε τον ήνάγκασε να αύτο-
κτονήση έκ τής απελπισίας του. Μετά ταύτα κατέστησε
τήν Δακίαν έπαρχίαν 'Ρωμαϊκήν (10 2 μ. Χ.), ήτις καί
μέχρι σήμερον έτι διατηρεί το 'Ρωμαϊκόν ονομ,α (Rou-
manra) καί τήν Λατινική ν γλώσσαν παρεφθαρμένην. Είς
άνάμνησιν δέ του γεγονότος τούτου ό Τραϊανός εστησεν έν
Ρώμη τόν μέχρι σήμερον σωζομενον Τραϊάνειον κίονα 30
μέτρων ύψους, όν έκόσμησε σπειροειδώς δι' άναγλύφων εί-
κονιζόντων τούς Δακικούς πολέμους καί έθιμα τών Δακών.
Μετά τόν Δακικόν πόλεμον διατρίψας ετη τίνα έν 'Ρώμη,
ένθα ήσχολήθη περί τήν-σύνταξιν νόμων καί τήν κατα-
σκευήν μεγαλοπρεπών στοών καί βιβλιοθηκών καί άγοράς,
έπεχείρησε νέους πολέμους χωρίς να στενοχωρήση διόλου
τό δημόσιον ταμεϊον. Οί πόλεμοι ούτοι έγένοντο κατά τών
Πάρθων (113 μ. Χ.), ου; δέν ήδυνήθη μέν τέλεον να κα-
ταβάλη, διήοεσεν όμως τό κράτος αύτών tic μικρά βασί-
λεια ύπό τήν έπικυριαρχίαν τής 'Ρώμης. Μετά ταύτα έ-
σκόπει να διαβή τόν Εύφράτην καί έπελθη κατά τών 'Ιν-
δών ζηλώσας τάς δάφνας του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου.
Αλλα καταπεπονημένος τό σώμα ύπό τε τών πολέμων
καί τής ήλικίας καί συναισθανθείς τήν ιδίαν άδυναμίαν ά-
πεφάσισε να έπανέλθη είς 'Ρώμην, ϊνα καταγάγη θρίαμ-
βον. Νοσήσας όμως έν Σελινουντι τής Κιλικίας έτελεύτησε
κατ' Αύγουστον του έτους 117 άρξας 19 έτη καί ήμισυ.
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Έν μόνον γεγονός έπί τής Αυτοκρατορίας του έπισκιά-
ζει τήν δόξαν αύτοΰ, ό δια διατάγματος αύτοκρατορικοΰ
γενόμενος διωγμός κατά τών Χριστιανών 111 μ. Χ.) καί
ό ύπ ' αύτοΰ του ίδίοο εις τούς λέοντας ριφθείς έΤν ICÎ/C07V0Ç
τής 'Αντιοχείας Ιγνάτιος. Ούχ ήττον όμως ή 'Ρωμαϊκή
Σύγκλητος προσφωνούσα εις τό εξής τω νέω αύτοκράτορι
ηύχετο αύτω νά άποβή εύτυχέστερος μεν τοΰ Αύγούστου
καλλίτερος δε τοΰ Τραϊανοΰ.

Αδριανός.— Ό Τραϊανός δεν απέκτησε τέκνα, ή δε
σύζυγος αύτοΰ Ιΐλωτΐνα διεκήρυζεν ότι άποθνήσκων ό
Αύτοκράτωρ ώνόμασεν υίόν καί διάδοχον του τον Α'ί.ίιον
'Aâpiarov εύρισκόμενον τότε έν 'Αντιόχεια, όν ή τε Σύγκλη-
τος καί οί Πραιτωριανοί έχαιρέτιζον μετ' ολίγον ώς αυτο-
κράτορα. Ό 'Αδριανός δε ούτος συνεδέετσ δια στενής
φιλίας μετά τοΰ Τραϊανού καίτοι κατά εϊκοσιν ετη νεώτε-
ρος καί ήχ.ολούθησεν εκείνον είς πάσας τάς έκστρατείας.
"Οτε δε άνέλαβε τήν άρχήν, έσκέφθη ότι πάσα απόπειρα
πρός νέας κατακτήσεις θα ήτο επιζήμιος είς τό κράτος
καί διά τοΰτο άφιερώθη όλος είς έργα ειρηνικά. Πλην
μιας στάσεως τών 'Ιουδαίων γενομένης έν ετει 131, καθ
ην 60000G αύτών άπωλέσθηααν, ουδείς άλλος έγένετο
πόλεμος, βαθεΐα δέ καί μακρά ειρήνη έβασίλευσε μέχρι
τοΰ θανάτου αύτοΰ.Καί ό'Αδριανός, ώς ό.προκάτοχος του,
είχε συνείδησιν πλήρη τοΰ έαυτοΰ καθήκοντος. Περί πάν-
των ήθελε νά έχη γνώσιν καί πανταχοΰ νά έπιβλέπτρ, ών
είς άκρον ύπομονητικός καί έγκρατής καί, δίδων τό πα-
ράδειγμα είς τούς έαυτοΰ στρατιώτας, έξετέλει μετ' αύτών
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πεζή στρατιωτικά; πορείας, γυμνήν έχων τήν κεφαλήν καί
τρώγων έκ τής τροφής αύτών.

Ό 'Αδριανός ορμώμενος έκ τής άρχής, ότι ιΐς Αυτο-
κράτωρ πρέπει να μιμήται τον ήλιον, όστις φωτίζει όλας-
τάς χώρας τής γής, θέλων δε συγχρόνως δια τής παρου—
σίας αύτου να έμπνεύση βαθυτέραν τήν συνείδησιν τοΐ>
καθήκοντος είς τον άνά το κράτος παραλελυμένον στρατόν
καί να ανακούφιση τάς επαρχίας άπό τών πολλών βαρών
καί καταχρήσεων τών έπάρχων, επεχείρησε (121 μ~. Χ.)
μακράς περιοδείας άνα το κράτος. Έν ταΐς περιοδεΐαιστ
ταύταις πλείστους ένοχους έτιμώρησε, πολλά ς καταχρή-
σεις επαυσε καί πολλά άτοπα εις μεγίστην τάξιν καί εύ-
κοσμίαν επανήγαγεν. Έκαθάρισε το στρατόπεδον άπό τών
πολλών καπήλων, οΐτινες έγένοντο είς τον στρατον πα-
ραίτιοι τρυφής καί άσωτίας. Διά ταύτα πάντα οί λαο^
εύγνωμονοΰντες έκοψαν είς τιμήν καί άνάμνησιν τής I-
πισκέψεώς του ϊδια νομίσμάτα καί εχανορθωτην της οί-
χονμενης αύτον ώνόμασαν. Καί κατ' άρχάς μεν περιή-
γήθη τήν Γαλατίαν, είτα τήν Βρεττανίαν, ήν έξησφά-
λισεν άπο τών Πίκτων καί Καληδονίων διά τοΰ μα-
κρού 'Αδριάνειου τείχους. 'Εκείθεν κατήλθεν είς Ίσπα-
νίαν καί αύτόθεν διεπεραιώθη εις Άφρικήν* άπό δετής
"Αφρικής μετέβή είς Άσίαν, ένθα προέλαβε τάς κατ 'αύτου
γιγνομένας πολεμικάς παρασκευάς τών Πάρθων είρηνεύ-
σας προς τον βασιλέα αύτών. 'Από τής 'Ασίας διάπε-
ραιωθείς εις θρφ κην περιήλθεν αύτήν, τήν Μακεδονίαν,
τήν νΗπειρον καί Θεσσαλίαν καί είτα κατήλθεν ει'ς τήν
'Ελλάδα, ήν περισσότερον τών άλλων επαρχιών ήγάπησε,
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καί άνεπαύθη έν 'Αθήναις (125 μ. Χ.). Αύτόθι διατρί-
€ων άνεστρέφετο μετά φιλοσόφων, Έλληνικόν ένδεδυρένος
ίμάτιον καί πλείστα οικοδομήματα έν αύταϊς καί έν ταΐς
λοιπαΐς πόλεσι της Ελλάδος οίκοδομήσας, οίον οδούς,
Ιπποδρόμια, υδραγωγεία, ναούς κλπ. Κατά τήν δευτέραν
δ' αύτου έπίσκεψιν είς - 'Αθήνας (129) έκτισε καί άπε-
τελείωσε τόν μέγαν ναόν του 'Ολυμπίου Διός, ού τά θε-
μέλια πρό πολλών εκατοντάδων έθηκεν ό Πεισίστρατος.
"Εκτισεν ώσαύτως-παρά τόν Ίλισσόν είς τά ΝΑ τής πα-
λαιάς πόλεως γέας Άθήγας καί έκόσμησεν αύτας δια
πολλών μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων, έν οΐς καί τό 'Ω-
■δεΐον χορηγοΰντος Ήρώδου τοΰ 'Αττικού. Άψίς δε τιμη-
τική σταθεϊσα έν τοις όρίοις τών δύο πόλεων καί σωζό-
μενη μέχρι σήμερον ύπό τό όνομα πν2τ\ τοΰ Άόριαγοΰ
φέρει 4ν μεν τή πρός τήν νέαν πόλιν προσόψει τήνδε τήν
έπιγραφήν <lAïô% είσ' Άόριανοΰ και ονχϊ Θησέως πόΛις»,
Ιν δε τη πρός τήν παλαιάν τήν εξής' aAïd' είσ Άΰήγαι
θησέως ν Jtpir πόΜς» · Πλήν τούτων κατεσκεύασεν ύδ'ρα-
γωγεϊον, άπό τοΰ όποιου, κατά μέγα μέρος υδρεύονται
σήμερον οί 'Αθηναίοι. Είς δε τήν 'Ρώμην έπανελθών προς-
επάθησε νά δώση είς τό κράτος καθαρώς μοναρχικόν
χαρακτήρα. Όθεν άφήρεσεν άπαντα τά δημοκρατικά
σχήματα καί διήρεσε τάς άρχάς είς τρεις τάξεις, τήν πο-
λιτικήν, τήν αύλικήν καί τήν στρατιωτικήν. Συνήθροισεν
είς ενα κώδικα άπαντα τά διατάγματα (edictum) τών
πραιτώρων καί ώνόμασεν αύτά όιηγεχες εάικτογ, καθ'ο
ώφειλον πάντες οί κατά τάς έπαρχίας έπαρχοι να διοι-
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κώσιν όμοιομόρφως, και όπερ μόνον διά διατάγματος τοδ
αύτοκράτορος ήδύνατο νά μεταβληθή.

Τής φιλοκαλίας αύτοΰ δείγματα ό 'Αδριανός ουκ ολίγα
κατέλιπεν έν 'Ρώμη. Και δή άνήγειρεν έν αυτή μεγαλο-
πρεπή ναόν τής 'Αφροδίτης καί πελώριον Μαυσωλεϊον
έαυτοϋ σωζόμενον μέχρι σήμερον ύπό τό 'όνομα φρούριο?
τον άγιου 'Αγγέλου. Έν αύτω ό 'Αδριανός περιέλαβε,
πάντας τούς άρχιτεκτονικούς τύπους, ους είδεν έν ταΐς
περιοδέίαις'. αύτοΰ καί πρό πάντων Ελληνικούς, καί έ-
κόσμησεν αύτό δια πλείστων λαμπρών καλλιτεχνημάτων
Ελληνικών καί Αιγυπτιακών.

Δυστυχώς ή έκ τών άνωτέρω έργων δόξα τοΰ Άδριανοΰ
δεν ήδυνήθη να μή άμαυρωθή καί έπισκιασθή ύπό τίνων
έλαττωμάτων καί πρό πάντων τοΰ .τής φιλοποσ'ίας, όπερ
κατέστησε τα τελευταία ετη τοΰ βίου του άνιαρά καί λίαν
έπώδυνα. Κατηγορήθη δ" ώσαύτως καί διά τινας ώμότη-
τας διαπραχθείσας κατά βουλευτών καί άλλων σημαινόν-
των της πολιτείας προσώπων, διότι ειχον κατηγορήσιρ αύ-
τόν ως έχοντα σχέσεις πρός διεφθαρμένα πρόσωπα, ών εν,
τόν Άντίνοον, και διάδοχον αύτοΰ άπέδειξεν. Εύτυχώς
όμως τοΰ Άντινόου αποθανόντος άνεκήρυξεν υίόν καί διά-
δοχόν του τόν Τίτοτ ΑνρήΜογ 'Αγτωγΐγογ Γαλάτην τό
γένος καί έκ τών έπιφανεστάτων άνδρών της- Ρώμης όντα
μέλος τοΰ αύλικοΰ συμβουλίου. Τέσσαρας δέ μήνας μετά
ταΰτα απέθανεν έξ ύδρωπικιάσεως (Ίούλ. 138 μ. Χ.) έν

Τιβούροις άγων τό 62ον τής ήλικίας του έτος καί άρξας
22 έτη.

Άντωνϊνος--Ό Άντωνϊνος άμα άναβας είς τόν..
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θρόνον πρώτον έφρόντισεν όπως άποδώση είς τόν Άδριανόν
θείας τιμάς,πείσας είς τούτο μετά πολλού κόπου τήν Συγ-
κλητον, ήτις ήρνείτο ταύτας ενεκα τών τελευταίων ωμο-
τήτων έκείνου. Διό καί ευσεβής (Pills) εκλήθη. 'Αντιθέ-
τως όλως πρός τήν άκαταπόνητον δραστηριότητα τοΰ Ά-.
δριανού ό 'Αντωνΐνος ύπήρξεν ήσυχώτατος, γαλήνη δε καί
βαθεΐα ειρήνη καί ήσυχία καθ' άπαν τό διάστημα τής αρ-
χής του επεκράτησε καί άπαξ μόνον άπεδήμησεν είς 'Α-
σίαν. Διώκησε τό κράτος πατρικώς καί δι'αύστηροτάτης
'οικονομίας έπλούτισε τό κοινόν ταμεΐον έξέδωκε πλεί-
στους νόμου ευεργετικούς, δια δέ τό φιλοδίκαιον αύτοΰ καί.
άμερόληπτον τοσαύτην φήμην άπέκτησεν, ώστε καί αύτοί
οί βασιλείς τών Πάρθων καί Ινδών έξέλεγον αύτόν Stott-
τητήν έν ταΐς διαφοραΐς αυτών. Δια ταΰτα πάντα πατήρ
τοΰ άνθρωπίνου γένους ώνομ,άσθη, ή δέ ιστορία τόν αιώνα
καθ' ον ήκμασεν ονομάζει έκ τοΰ ονόματος αύτοΰ (αιών
τών Άντωνίνων).

'Ολίγον χρόνον πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ άνέδειξεν υίόν
καί διάδοχον τόν γαμβρόν του Μάρκον Αύρήλιον ετελεύ-
τησε δέ έν βαθεΐ γήρατι άγων τό 74ον έτος τής ηλικίας
του (Μάρτ. 161 μ. Χ.) άρξας 23 έτη.

Μάρκος —Ό Μάρκος Αύρήλιος έν άρχή

της βασλείας αύτοΰ έλαβε συνάρχοντα τόν ύπό του Άντω-
νίνου έπιβληθέντα αύτω Λεύκων Ούήρον άνδρα άσωτον καί
έκδεδιητημένον διατρίβοντα πάντοτε έν μέσω γελωτοποιών
καί κωμωδοποιών. 'Αντιθέτως πρός αύτόν ό Αύρήλιος
γνήσιος ών οπαδός τής Στωικής φιλοσοφίας διδασκού-.
σης τήν ύψίστην ήθικήν, ής ή πηγή είναι αύτός ό θεός,
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το άπειρον δηλ. άγαθόν καί η αγάπη, προσεπάθησε νά
έφαρμόση τάς θεωρίας ταύτας έν τη πράξει, διοικών έν
ίσότητι καί ελευθερία, πατρίδα μεν θεωρών άπαντα τον
κοσμον, πόλιν δε εαυτού τήν'Ρώμην. Διάτων πράξεων του
τούτων έδικαίωσε πληρέστατα τον Πλάτωνα είπόντα. «.Ευ-
τυχείς οί λαοί όταν οί φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν, η οι βασιλείς
φιλοσοφήσωσι». Διά τούτο καί έν μεγίστη υπομονή ήνεί-
χετο τάς παρεκτροπάς ού μόνον τού Ούήρου αλλά καί αύ-
τής τής συζύγου του Φαυστίας λέγων- « Οταγ τις ôèr δύ-
ναται νά μορφώστ) τούς ανθρώπους, οφείλει να άνεχηται
αύτούς επιζητών τήν βελτίωσιν αύτώνΤ). Ήγωνίσθη καθ' ολον του τον βίον νά πραγματοποιήση τον έν τω φιλοσοφώ
ιδεώδη τύπον τού βασιλέως, άσκών ύψίστην σωφροσύνην
καί άγαθότητα.

Καίπερ μεγίστην άπέχθειαν αίσθανόμενος προς τούς
πολέμους, δεν ήδυνήθη όμως νά άποφύγη αύτούς θέλων να
διαφύλαξη άκεραίαν τήν τιμήν καί τά όρια του κράτους.
Έπολέμησεν όθεν προς τούς Πάρθους (162—166) άπο-
στείλας κατ1 αύτών τον συνάρχοντά του Ούήρον άλλ'
ούτος παραδοθείς έν Αντιόχεια" είς τήν τρυφήν καί άκο-
λασίαν άνέθηκεν είς άλλους στρατηγούς τον πόλεμον, ot-
τινες γενναίοι όντες ήδυνήθησαν νά καταδιώξωσι τούς
Πάρθους μέχρι τοΰ Τίγρητος καί νά επιτύχω τι παρ* αύ-
τών έντιμον είρήνην, δι' ής άπέδοσαν είς τούς 'Ρω-
μαίους τήν Μεσοποταμίαν καί ανεγνώρισαν τον Τίγρητα
ώς όριον του "Ρωμαϊκού κράτους. Αύτος δε ό Αύρήλιος
αυτοπροσώπως έπολέμησε κατά τών άπο βορρά Γερμα-
νών (167), οίτινες συνενωθέντες μετά τών έν Βοημία
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Μ αρχομανών καί άλλων λαών ειχον άποτελέση τήν μεγά-
λην Μαρκομανικήν όμοσπονδίαν. Ούτοι ύττερβάντες τα
παραρρήνια όχυρώματα διέβησαν τάς Άλπεις καί κατήλ-
θον μέχρι τής σημερινής Τεργέστης. Κατά τούτων λοιπόν έ-
στράτευσεν ό Αύρήλιος, άλλ'ήδέησε νά στρατολόγηση όλου;
τού; δούλους καί μονομάχους, διότι δεινός λοιμός μεταδοθείς
είς 'Ρώμην καί τήν λοιπήν Ίταλίαν ύπό τών έξ 'Ασίας
έπανελθόντων στρατιωτών ήρήμωσε τήν χώραν καί έφθειρε
το πλείστον μέρος του στρατού. Καί κατετρόπωσε μεν ο-
λοσχερώς τούς Μαοκομάνους (169 μ. Χ.), ό λοιμός όμως
έξηκολούθησε χωρίς ούτε αί πολυε ιδεϊς δεήσεις και θυσίαι
νά ίσχύσωσιν, όπως καταπαύση, ούτε ό δεινότατος εξεγερ-
θείς διωγμός κατά τών Χριστιανών, ού; έθεώρησαν άπαν-
τες ώς κυριωτέραν αίτίαν του κάκου.

Κατά τούς χρόνους τούτους, ένφ ετι ό Μάρκος Αύρή-
λιος έπολέμει προς τούς Μαρκομάνους, άπέθανεν ό αι-
σχρός αύτου συνάρχων Ούήρος, έμετριάσθη δε μεγάλως
δι* αύτοκρατορικοΰ διατάγματος καί ό κατά τών Χριστια-
νών δ.ωγμός, διότι είς τάς έπικλήσεις αύτών άτέδωκεν
ό αύτοκράτωρ τήν ραγδαιοτάτην βροχήν, ήτις εσωσε καί
αύτον καί τον στρατόν έκ τής λειψυδρίας, ένεκα τής όποιας
παρ' ολίγον εμελλον να καταστραφώσιν ύπό τών πολεμίων
εντινι άποκλεισμώ. Βιαζόμενος δε είτα νά πολεμήση κατά
του στασιάσαντος έν 'Ασία στρατηγού Κασσίου, συνωμο-
λόγησε μετά τών Μαρκομάνων είρήνην' άλλ' ευτυχώς άμα
άποβάς εί; τήν Άσίαν εμαθε τόν θάνατον του Κασσίου
καί έπανήλθεν εις τήν 'Ρώμην. Αύτόθι έτυχε πανηγυρι-
κών τιμών καί είς τιμήν αύτου άνηγ/ρθη έφιππος άνδριάς

('Ρωμαϊκή Ίότορία) 13
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αύτοΰ έπίχουσος σωζόμενος μέχρι σήμερον. Ένφ δε πα-
ρεσκευάζετο πάλιν νά πολεμήση προς τούς Μαρκομάνους
παραβιάσαντας τάς συνθήκας, άπόφασιν ήδη εχων νά κα-
ταστήση τήν χώραν αύτών έπαρχίαν 'Ρωμαϊκήν, αίφνης
άπέθανεν έν τή σημερινή Βιέννη (Μάρτ. 180 μ. Χ.)
προσβληθείς ύπο τοΰ λοιμού, άρξας 19 ετη. Άποθνή τκων
δε συνέστησεν είς τήν Σύγκλητον τον νεαράν υίόν του Κόμ-
μοόοτ, παρακαλέσας τούς πατέρας νά έπέχωσι θέσιν πα-
τρός προς αύτόν. Κατέλιπε δε καί σύγγραμμα έπιγραφό-
μενον «Τά είς Έαυτον» σφζόμενον είς 12 βιβλία, οπερ
έν μέσω τών πολέμων συνέγραψε, περιέχον πλείστα άξιώ-
ματα τής ηθικής φιλοσοφίας.

Κόμμοδος·—Ό Κόμμοδος άνατραφείς έν μεσω τών
ακολασιών τής μητρός καί τής μεγάλης άνοχής τοΰ πα-
τρός του δεν ήτο δυνατόν ή νά άποκτήση έκ παιδικής ετι
ηλικίας χαρακτήρα διάστροφον ' καί ορέξεις άκολάστους
καί αιμοδιψείς. "Αμα άναρρηθείς αύτοκράτωρ συνωμολό-
γησεν είρήνην προς τούς Μαρκομάνους καί εσπευσε νά έ-
πανέλθη είς 'Ρώμήν, οπου παρεδόθη ει'ς πάν είδος ασω-
τίας καί τυραννίας. Κατ'άμφότερα έξωμοιώθη προς τον
Δομιτιανον καί Καλλιγόλαν καταδιώξας άπηνώς τούς
Συγκλητικούς* ζηλώσας δε δόξαν παλαιστοΰ καί μονομά-
χου δεν ήσχύνετο νά κατέρχηται είς τούς αγώνας τούτων
καί νά όνομάζηται Ήραχ.Ιής ή άλλο τι τοιοΰτον. 'Αλλ'
άπο τοΰ τέρατος τούτου άπήλλαξε τό κράτος ή εταίρα αύ-
τοΰ Μαρκία, συνεννοηθίΐσα μετά τοΰ έπαρχου τών Πραι-
τωριανών καί τίνος θαλαμηπόλου. 'Επειδή όμως το δη-
λητήριον, οπερ εδοσαν αύτω, δεν ένήργησεν, άπέπνιξεν
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αύτον έν λουτρώνι ό χθλητής Νάρκισσο ς, μεθ' ού ήρέσκετο
πολλάκις να παλαιή. 'Απέθανε δέ άγων το 31ον έτος τής
ηλικίας του και άρξας 12 έτη καί 9 μήνας.

Δια του θανάτου του Κομμ,όδου εκλείπει ό τελευταίος
γόνος τών Άντωνίνων, σύν τούτω δέ και ή δόξα καί άκμή
τής 'Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας* διότι άπό τούδε οί άγώνές
η?ών 'Ρωμαίων δέν γίνονται πρός κατάκτησιν, άλλα πρός
όιατήρησιν τών κεκτημένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιθ'.
Αιών τών 30 τυράννων.

Έλούϊος Περτίνα^. — Οί φονεϊς τού Κομμόδου
άνεκήρυξαν αυτοκράτορα τόν ύπερογδοηκοντούτη επαρχον
τής πόλεως 'Ελούϊον ΓΤερτίνακκ άνδρα αύστηρών ηθών,
όστις άπέδειξεν έν όλίγω χρόνω, καθ ' όν έκυβέρνησεν, ότί
εμελλεν ώς ό "Νίρβας να διοικήοη καλώς καί συνετώς.
'Αλλ'ή αύστηρα πειθαρχία, είς ήν υπέβαλε τούς Πραι-
τωριανούς, προυκάλεσε στάσιν αύτών καί έφονεύθη άρξας
τρεις μήνας (Μάρτ. 193 μ. Χ.).

Αίδιος Σάλβιος 'Ιουλιανός.—Οί Πραιτωριανοί
μεγάλην ήδη έχοντες ίσχύν καί κύριοι γενόμενοι τών πραγ-
μάτων ένεκαίνισαν νέον είδος διαδοχής του θρόνου. 'Εξέθη-
καν δηλ. αύτόν είς πλειοδοσίαν καί άνηγόρευσαν αύτοκρά-
τορα τόν έτερον τών παρουσιασθέντων Δίόιογ ΣάΜιογ
ΊουΛιαγον προσενεγκόντα 6200 δραχμάς είς έκαστον
τών 12000 Πραιτωριανών. Ούτως ό θρόνος τής 'Ρώμης
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κατέστη ώνιος, ή δε προφητεία του Ίουγούρθα έκπλη-
ροΰται την φοράν ταυτην ακεραι* (σελ. 107). Άλλ'οί
έν ταϊς έπαρχίαις λεγεώνες μή άναγνωρίζοντες είς τους
Πραιτωριανους το δικαίωμα τής διαθέσεως του θρόνου
κατά το δοκούν αύτοϊς, ήρνήθησαν να άναγνωρίσωσι τον
Ίουλιανον καί ανέδειξαν έκαστος τον ίδιον στρατηγον ώς
αυτοκράτορα, ·οί μεν έν Βρεττανί^ τον K.lctvôior 'Α26ΐ-
ror, οί δ ' έν Συρία τον Π εσκεηον Νίγρον καί οί Ιν
Παννονία τον Σετττίμων Σεδήρον. Άλλ' έκ τούτων μό-
νος ό τελευταίος εύρισκόμενος πλησιέστερος είς τήν Ίτα-
λίαν ύπερίσχυσε' διαβουκολήσας δε τον εν Βρεττανίι£
άντίπαλόν του δια ματαίων υποσχέσεων, ότι εμελλε να
λάβη αύτον ώς συνάρχοντά, έπήλθε κατά τής 'Ρώμης,
όπου ήδη είχε φονευθή ό Ίουλιανος κατά διαταγήν τής
Συγκλήτου (Ίουλ. 193 μ. Χ.), καί έγένετο κύριος τής
πόλεως, ή δε Σύγκλητος και οί Πραιτοριανοί έκ φόβου
εσπευσαν να χαιρετίσωσιν αυτόν ώς αυτοκράτορα.

Σεπτίμιος Σεβήρος. — Ό Σίβήρος ην Αφρικα-
νός το γένος. "Αμα άναρρηθείς αυτοκράτωρ διέλυσε τήν
φρουράν τών Πραιτωριανών, άντικαταστήσας αυτήν μετά
τινα χρόνον δι' ετέρας έκ 50000 ανδρών ληφθέντων κατ*
έκλογήν έκ πάντων τών απανταχού του κράτους λεγεώ-
νων. Είτα πρώτον μ.έν κατέβαλε τον έν Ασία άντίπαλόν
αύτοΰ Νίγρον νικήσας αύτον έπανειλημμένως έν Νίκαια
καί έν Ίσσφ καί έφόνευσεν έν Αντιόχεια (194 μ. Χ.).
Άφοΰ δέ έτιμώρησεν άπηνώς πάσας -τάς πόλεις, αϊτινες
άνεκηρύχθησαν ύπέρ τοΰ Νίγρου,έν αΓς καί το BvÇàrzccr,
όπερ άφοΰ. κατέσκαψεν έχάρισίν είς τούς κατοίκους τής

1
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εν τή Προποντίδι Περίγθον (Ήρακλείας) (*), έτράπη εί-
τα κατά του έν Βρεττανία άντιπάλου Άλβίνου, δν νική-
σας έν Λουγδούνφ (Λυών) τής Γαλατίας ήνάγκασε να
αύτοκτονήση (177 μ. Χ.). Μετά ταύτα έπανήλθεν είς
'Ρώμην, όπου μεγάλαι απεδόθησαν αύτω τιμαί' άλλ' έ-
κεΐνος μεγίστην σκληρότητα έδειξε φονεύσας πλείονας τών
29 Συγκλητικών και άλλους έπιφανεΐς πολίτας, λέγων ότι
έφρόνουν τά τού Άλβίνου. Είτα ό Σεβήρος έξεστράτευσε
κατά τών Πάρθων καί ηύτύχησε νά καταβάλη αύτούς
κυριεύσας τήν πρωτεύουσαν αύτών Κτησιφώντα (198 μ.
Χ.). Συγχρόνως δε καί ό υιός αύτοΰ Βασσιανός, ό έπι-
καλούμενος Κapaxctddaç έκ τίνος Γαλατικού ένδύματος, οπερ ήρέσκετο νά φέριρ, κατέστειλεν έν Παλαιστίνη νέαν
στάσιν τών Ίουδαίωνν έ*εκα τής όποιας έκηρύχθη καί
πάλιν άπηνής κατά τών χριστιανών διωγμός καθ' άπαν
τό κράτος διαρκέσας 20 έτη, διότι τούς χριστιανούς έθεώ-
ρουν ώ; 'Ιουδαίους αιρετικούς. Μετά τρία έτη ό Σεβήρος
έπανήλθεν είς 'Ρώμην καί άφωσιώθη έν ήσυχία καί μεγί-
στη φ'.λεργία είς' τήν διοίκησιν τού κράτους καί τήν διόρ-
θωσιν τών οικονομικών, συνεργούς έχων τού; σοφωτάτους
νομομαθείς τής εποχής του, τόν Παπινιανόν, τόν '/ου-
λιον Π α υ.lor καί τόν Ού.1 mayor.

Καίπερ δέ τήν ήλικίαν προκεχωρηκώς καί πάσχων ά-

(*) Είς άνάμνησιν τής υποτελείας ταύτη; λέγεται ότι έπεκράτησϊ
το εθος, όπως ό μητροπολίτης Ήρακλιίας έγχειρίζγ| τήν ποιμαντι-
κών ράβδον τω νειρ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έν Εγκαθι-
δρύσει αύτου.
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νέλαβεν αυτοπροσώπως νέαν έκστρατείαν κατά τών έν
Βρεττανία Καληδόνων, τους οποίους κατεδίωξέ πέραν τών
ορίων τών αύτόθι 'Ρωμαϊκών έπαρχιών. Πρός πρόληψιν
δε τών έπιδρομών κατεσκεύασεν άπό τή; μιας μέχρι της
ετέρας θαλάσσης μακρόν τείχος σφζον μέχρι τούδε τό ο-
νομα αύτοΰ. Δεινωθείσης δε αύτόθι τής άσθενείας ύφ1 ης
κατατρύχετο καί ίδια ενεκα τής υπό τοΰ ίδιου υίοΰ Βα-
σιανοΰ έξυφανθείσης κατά τής ζωής του συνωμοσίας άπέ-
θανεν έν Έβοράκω (Υόρκη) κατά Φ^βρουάριον τοΰ 211
μ. Χ. παραγγείλας είς τούς δύο υίούς του τόν στρατόν μό-
νον νά περιποιώνται, έάν θέλωσι νά ήσυχάζωσιν εν τε τω
έσωτερικφ καί τώ έξωτερικώ, καί μηδέποτε νά άποφεύγωσι
τήν έργασίαν. Τό τελευταΐον δέ τοΰτο συνέστησε Οερμότέ-
ρον είς τούς υίούς του και είς πάντας τούς παριστάμενους
καί είς αύτας τάς τελευταίας του στιγμάς άναφωνήσας,
ότε παρέδιδε τό πνεΰμα, laboremus (=άς έργαζώμεθα).

Καρακάλλας.— Ό Καρακάλλας άνακηρυχθείς αύ-
τοκράτωρ έλαβε συνάρχοντα κατά διαταγήν τοΰ πατρός του
καί τόν άδελφόν Γαίταγ, όν όμως έφόνευσε-μετά εν ετος έν
αύταϊς ταϊς άγκάλαις τής μητρός" τόν δε φόνον τοΰτον έ-
πηκολούθησεν είτα δεινοτάτη σφαγή 20,000 περίπου έπι-
φανών'Ρωμαίων, τών πλείστων Συγκλητικών, έκτης οικο-
γενείας τών Άντωνίνων, ών τήν περιουσίαν έδήμευσε. Μετά
ταΰτα επόμενος τω παραγγέλματι τοΰ πατρός έκολάκευσε
τόν στρατόν διά γενναίων άμοιβών έν ταϊς περιοδείαις αύ-
τοΰ, καί β.αζόμενος νά στρατεύση έπί τούς Πάρθους ή-
γόρασε τήν είρήνην παρά τών ΆΛαμ:ιγγώγ καί Γότθωγ,
οίτινες Γερμανικής φυλής όντες πρώτην φοράν νΰν άνα-·



Καρακάλλ ας—Μακρινός—Έλαγάβαλος 199

φαίνονται έν τοις βορείοις του κράτους όρίοις βιάσαντες
τα παραρρήνια όχυρώματα. 'Επιστρέφων δέ έκ τοΰ προς
τους Πάρθους πολέμου έφονεύθη παρά τήν "Έδεσσαν (217
μ. Χ.) ύπό του έπάρχου τών Πραιτωριανών Μακρίνου,
όστις άνεκηρύχθη αυτοκράτωρ.

Μακρινός·—Ούτος ήν, ώς καί 6 Σεβήρος, 'Αφρικα-
νός. "Ενεκα τής αύστηράς πειθαρχίας, εις ήν ηθέλησε νά
ύποβάλη τόν στρατόν έφονεύθη ύπό τοΰ στασιάσαντος
κατ' αύτοΰ λεγεώνος τής Συρίας έν Χαλκηδόνι (Ίούλ,
218 μ. Χ.) ούδέν άλλο πλήν άτυχοΰς τίνος έκστρατείας
κατά τών Πάρθων ποιήσας κατά τήν ένιαύσιον άρχήν του.

Έλαγάβαλος.—Συνεργία τής Ιουλίας Μαίσης
θείας τοΰ Καρακάλλα άνεκηρύχθη αυτοκράτωρ ό δεκατε-
τραέτης τήν ήλικίαν εγγονος αύτής Ούάριος Άούϊτος, ό
έπικαλούμενος Έλαγάβαλος ή Ήλιογάβαλος, δ:ότι ήτο
Ιερεύς του έν Έμέσση τής Συρίας λατρευομένου 'Ηλίου
ύπό μορφήν μέλανος καί κωνοειδοΰς λίθου καλουμένου
Έλ-γαβαλ (=θεός τοΰ Ήλιου). Τήν λατρείαν τοΰ θεοΰ
τούτου συνοδευομένην εκάστοτε ύπό αίσχροτάτων οργίων
καί ανθρωποθυσιών μετέφερεν ό 'Ελαγάβαλος μετά τοΰ
ειδώλου εις 'Ρώμην καί ώκοδόμησεν έπί τούτω λαμπρό-
τατον ναόν, έν ω κατέθετο τό εϊδωλον κεκοσμημένον διά
πλείστων τιμαλφών λίθων. Καίπερ δέ μικρός τήν ήλικίαν
συνεζεύχθη εξ γυναίκας, έν αις καί μίαν Έστιάδα, άλλά
πάσας τάς άπέβαλε. Ούδέποτε ήρέσκετο είς δείπνα όλιγο-
δάπανα. Το έδαφος τοΰ Παλατιού είχεν έπεστρωμένον
διά χρυσής καί άργυράς άμμου. Τά ένδύματα αύτοΰ ήσαν
' κεκοσμημένα διά πολυτίμων λίθων, άλλ' ούδέποτε έφό-
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ρει δις το αυτό ένδυμα. Τό κράτος άφήκεν είς την διάθε-
σιν του άμαξηλάτου, του μαγείρου καί του κουοέως του,
οΐτινες έκυβέρνων έν ονόματι αύτου. Είς τήν Σύγκλητον
άντεπροσωπεύετο ύπό τής μάμμης, ύπό δε τήν προεδρίαν
τής μητρός αύτου συνήρχοντο αί γυναίκες καί συνεσκέ-
πτοντο περί διαφόρων γυναικείων ύποθέσεων.

Ή μήτηρ του προβλέτουσχ τό τέλος του υίου ταχύ
συνεβού)ευσεν αύτόν να υίοθετή^η καί άναδείξη διάδοχον
τόν έξάδελφον αύτοΰ 'Ade^caror άγοντα τό 13ον ετος
τής ηλικίας του. Ούτος, μετονομασθείς βραδύτερον Μάρ-
κος Αυρήλιος' Aifâarâpoç, ε>.αμε μεγίστην αντίθεσιν πρός
τόν Έλαγάβαλον ώς πρός τήν άρετήν διό ταχέως ήγα-
πήθη ύπό τών Πραιτωριανών, οϊτινες μισοΰντες ήδη τόν
αύτοκράτορα έφόνευσαν αύτόν καί τήν μητέρα του στα-
σιάσαντες καί έρριψαν τα πτώματα αύτών είς τόν Τιβε-
ριν (Μάρτ. 222 μ. Χ.), άτιμώσαντες συγχρόνως τήν
μνήμην αύτοΰ καί έκβαλόντες τό όνομα έκ τών δημοσίων
έπιγραφών. .

Αλέξανδρος Σεβήρος.— Ό διάδοχος τοΰ Έ-
λαγαβάλου Αλέξανδρος, έπονομασθείς ύπό τών Πραιτω-
ριανών καί Σεβήρος, λάμπει ώς άδάμας έν τω μέσω τής
περιόδου ταύτης τής στρατιωτικής αναρχίας. 'Υπό τής
μητρός αύτοΰ Μομμαίας καλώς διαπαιδαγωγηθείς καί
εχων συμβούλους τούς άριστους τότε άνδρας, έν οΓς καί
τόν νομομαθή OvJ-Ttiaror, διώρθωσε τα οικονομικά, έπέ-
βαλεν αύστηραν στρατιωτικήν πειθαρχίαν είς τόν στρατόν
καί διωκησε λίαν έναρέτως καί αύτόχρημα γριστιανικώς.
Άνωθεν τής θύρας τοΰ Παλατιού έπέγραψε τό εύαγγελι-
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κόν ρητόν : <l*0 συ μισείς, ετεμφ μή ποίησης» καί έδειξε
μεγίστην άνεξιθρησκείαν αφήσας ελευθέρους τους Χριστια-
νούς* εί'δωλον δε του 'Ιησού Χριστού είχε μετ' άλλων έν
τω εύκτηρίω του οίκω. Άπέστειλεν οπίσω είς Συρίαν το
είδωλον τού 'Ηλίου και άπεδίωξεν έκ 'Ρώμης πάντας τούς
ρ^διούργους, ύποκριτάς καί εύνούχους, οίτινες ήσαν τα όρ-
γανα τών αίτχρουργιών τού Έλαγαβάλου.

Οί Πραιτωριανοί καί ό λοιπός στρατός, όστις έν τω
μεταξύ τούτω είχεν έξοκείλη είς μεγίστην τρυφήν καί αύ-
θαιρεσίαν, δυσηρεστήθησαν, ώς καί άλλοτε, έκ τήςαύστη-
ράς πειθαρχίας είς ήν υπ' αύτοΰ ύπεβλήθησαν. "Οθεν έσκέ-
φθησαν νά άπαλλαγώσιν αύτοΰ καί ίδία τής μητρός του,
κατ' είσήγησιν τής όποιας ενόμιζον ότι ένήργει. Καί πρώ-
τον μέν έφόνευσαν έν αύτω τω Παλατίω πρό τών οφθαλ-
μών τού Αύτοκράτορος τόν είς αύτό καταφυγόντα νομο-
μ,αθή Ούλπιανόν, νεωστί τότε διορισθέντα έπαρχον τών
Πραιτωριανών, άνέβαλον δέ είς άλλην έποχήν καταλλη-
λοτέραν τόν φόνον τού αύτοκράτορος' διότι τότε είχεν έκ-
στρατεύση ούτος κατά τών Περσών, οίτινες είχον άνα-
συστήση ύπό τόν βασιλέα Άρταξέρξην τό Περσικόν κρά-
τος (233 μ. Χ.) καταλύσαντες τό Παρθικόν καί ειχον-
προσβάλη τάς 'Ρωμαϊκας έπαρχίας. 'Αλλ' ότε έπανελθών
εις Ίταλίαν έξεστράτευσε κατά τών Γερμανικών φύλων,
άτινα καί πάλιν νέας είσβολας είς Γαλατίαν έκαμνον, ό
στρατός στασιάσας έφόνευσεν αύτόν έν Γαλατία όντα καί
τήν συνοδεύουσαν αύτόν μητέρα (Μάρτ. 235 μ. Χ.).

Μαξιμινος- —Ευθύς ό στρατός μετά τόν θάνατον
τού Σεβήρου άναγορεύει αύτοκράτορα τόν έξ εύτελοΰς γέ-
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νους καταγόμενον καί έν ποιμενικφ βίω τραφέντα Μαξι-
μϊνον διακρινόμενον έπί τή μεγάλη του σώματος ρώμη.
Ούτος είχεν ύψος 8 ποδών καί μόνος έσύρεν άμαξαν δυσ-
κόλως ύπό ζεύγους βοών συρομένην. Ήδύνατο να έκρι-
ζώση εύκόλως δένδρα μεγάλα καί δι' ενός κτυπήματος νά
θραύση τό γόνυ ίππου κλπ. Ή συνήθης τροφή του καθ*
έκάστην ήσαν 40 λίτραι κρέατος καί 6 μέτρα οίνου (30
όκαδ. περίπου). Άναλαβών τόν πρός τά Γερμανικά φΰλα
πόλεμον, όν έκληρονόμησε παρά του προκατόχου του, άπέ-
κρουσεν αύτά γενναίως* άλλ' έδείχθη λίαν σκληρός πρός
τούς Χριστιανούς, καθ'ών ειχε κηρύξη άπηνή διωγμόν.

Οί έν 'Αφρική λεγεώνες μή άναγνωρίσαντες τόν Μα-
ξιμϊνον έστασίασαν κατ' αύτου καί άνηγόρευσαν αύτο-
κράτορα τόν 80ούτη γέροντα Γορόιαγογ τόν Α', μετά του
υίου αύτοϋ Γορόιαγοΰ του Β', άναγνωρισθέντος καί ύπό
τής Συγκλήτου. 'Αλλ' αμφοτέρων τούτων φονευθέντων
ή Σύγκλητος άνηγόρευσεν αύτοκράτορα τόν Μάζιμογ
Πουτααγογ καί ΚΛαϋδίΟΥ ΒαΛβίγογ, είς οΰς κατ' άπαίτη-
σιν του λαου προσετέθη καί ό νεαρός εγγονος τοΰ Α'.
Γορδιανοΰ Γορδιανός ό Γ'. Ό στρατός όμως άγανακτή-
σας έπί τή έκλογή ταύτη παρέδωκε τήν 'Ρώμην είς τό
πΰρ, ταύτοχ^-νως δε έφονεύθη ύπό τοΰ στασιάσαντος
στρατού καί ο Μαξιμΐνος έν τω στρατοπέδω (238 μ. Χ.).
Τρεις δε μήνας μετά ταΰτα φονεύονται ύπό τών Πραι-
τωριανών καί οί ύπό τής Συγκλήτου έκλεχθέντες δύο αύ-
τοκράτορες, ό δε θρόνος περιήλθεν είς τόν Γορδιανόν Γ'.

Γορδιανός Γ'.—Ούτος ήγεν ήλικίαν 16 έτών ότε
Ιμεινε μόνος αύτοκράτωρ· εχων δε σύμβουλον τόν δι-
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δάσκαλόν του Τιμησίθεον ήδυνήθη να άποκρουαη τους
Φράγκους μέν έν τή Δύσει τούς Πέρσας δέ έν τή 'Ανατο-
λή. Πριν έπανέλθτ έκ τής προς τούς δευτέρους έκστρα-
τείας είς 'Ρώμην έφονεύθη ύπό τοΰ "Αραβος ΦιΜππον
(244 μ. Χ.) άναρρηθέντος αύτοκράτορος.
- Φίλιππος.— Ό Άραψ Φίλιππος ήτο έπαρχος τών
Πραιτωριανών. 'Αναγορευθείς αυτοκράτωρ ώνόμασε συνάρ-
χοντα τον έξέτη υίόν αύτοΰ. Άφοΰ δέ συνωμολόγησεν εί-
ρήνην προς τον βασιλέα τών Περσών Σαπώρηγ, έπανήλθεν
είς Ρώμην, όπου έώρτασε μεγαλοπρεπώς τήν χιλιετηρίδα
■αύτής από τής κτίσεώς της. Τρία δέ έτη μετά ταΰτα πο
λεμών κατά τοΰ στασιάσαντος έν 'Ιλλυρία καί άνακη-
ρυχθέντος αύτοκράτορος Δεκίου έφονεύθη άρξας 5 έτη

(249 μ. Χ.).

Δέκιος. — Σπουδαιότερον έπί Δεκίου γεγονός είναι
πρώτον μέν ό καθολικόν χαρακτήρα σχών καί συττημα-
τικός κατά τών Χριστιανών διωγμός (250) καί δεύτερον
ή έμφάνισις τών Γότθων είς αύτας τάς έπαργίας του 'Ρω-
μαϊκού κράτους. Ησαν δ' ούτοι λαός άγριος κατελθών άπο
βορρά, όστις είσβαλών καί δηώσας τήν Δακίαν καί Μοι-
σίαν προυχώρησε μέχρι τής Φιλιππουπόλεως έν Θράκη.
Προς τούς βαρβάρους τούτους πολεμών ό Δέκιος έφονεύθη
{Νοέμβρ. 251 μ. Χ·) καί ό στρατός εύθύς άνηγόρευσεν
αύτοκράτορα τόν Τριβωνιανον ΓάΛΙον ταχθέντα ύπό τοΰ
Αεκίου είς τήν φρούρησιν τού Δουνάβεως.

Γάλλος·—Ούτος, ίνα απαλλαγή τών Γότθων, κατέ-
πεισεν αύτούς δια χρημάτων να έπανέλθωσιν ίίς τα ίδια,
καί άφήσας τόν ΑψιΧιατον ίνα φυλάττη τα σύνορα κατά
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πκσης νέας τών βαρβάρων τούτων έπιδρομής, ήλθεν εις
'Ρώμην. 'Αλλ' ό Αιμιλιανός στασιάσας άνηγορεύθη ύπο
του στρατού αύτοκράτωρ* ταύτοχρόνως δε και οί έν Γα-
λατία λεγεώνες άναγορεύουσιν αύτοκράτορα τον ίδιον αύ-
τών στρατηγόν ΟύαΛεριανόν. *Ηρχον ούτω τρεις αυτο-
κράτορες ύποβλέποντες αλλήλους και κηρύξαντες τόν έμ-
φύλιον πόλεμον. Καί πρώτος μέν επεσεν έν αύτω ό Γάλ-
λος (253), είτα δέ ό Αιμιλιανός φονευθείς ύπό τοΰ ιδίου
στρατοΰ.

Ουαλεριανός.— Κατισχύσας τών λοιπών ό Ούαλε-
ριανος έλαβε συνάρχοντα καί τόν υίόν αύτοΰ Γα.ΙΛιηνόν.
δυστυχώς όμως ο άνήρ ούτος, όστις ήτο ικανός νά σώσγι
τό κράτος άπό τών δεινών τής στρατιωτικής άναρχίας,
δεν εμεινεν ήσυχος· διότι εν μέν τή Δύσει ήπείλουν τό κρά-
τος ο ΐ 'Αλαμαννοί καί οί Φράγκοι, έν δέ ταΐς παραδουνα-
βίαις χώραις οί Γότθοι καί ίν τή 'Ασία οί Περσαι. Καί ό
μέν Γαλλιηνός ήδυνήθη νά άσφαλίση τό κράτος έν τή Δύ-
σει άπό τών Άλαμαννών καί Φράγκων,άλλ'ό Ούαλεριανός
έστάθη άτυχης έν τω πρός τούς Πέρσας πολέμω* διότι
συλληφθείς αιχμάλωτος δι ' επιβουλής ύπό τοΰ βασιλέως
τών Περσών Σαπώρου υπέστη πλείστους προπηλακισμούς
καί τέλος έξ&δάρη ζών (260 μ. Χ.).

Γαλλιηνός-— Ό Γαλλιηνός μείνας μόνος αύτοκρά-
τωρ ουδέν επραςεν όπως εκδίκηση τόν πατέρα αύτοΰ, άλλά
παρεδόθη εις τήν άκολασίαν καί τάς ήδονάς. Έκ τούτου-
έπωφελούμενοι οί άνά τό κράτος λεγεώνες άνηγόρευσαν έ-
καστος τους ιδίους στρατηγούς αύτοκράτορας, οϊτινες φέ-
ρουσιν έν τή ίστορί* τό όνομα τριάκοντα τύραννοι, καί τοι
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δεν ύπερέβαινον τους 19. Μεταξύ τούτων ήσαν καί δύο
γυναίκες, ή Βίχτωρΐγα εν Γ αλατιού. και ή Ζηγοβία έν τω
νεοσυστάτω κράτει τής Παλμύρας έν Άσίι^, ήτις εξέχει
ιδία έπί παιδεία καί άνδρική τόλμη. Σύμβουλον έχουσα
τον διδάσκαλον αύτής καί σοφιστήν Λογγιγογ κατεδίω-
ξε τούς Πέρσας πέραν τοΰ Εύφράτου καί άνακηρύξασα
εαυτήν τε καί το κράτος αύτής αύτόνομον έπέβαλε χείρα
καί έπί τών λοιπών τής 'Ασίας έπαρχιών. Συγχρόνως δε οί
Γότθοι ίπιβάντες, 500 πλοίων διεπεραιώθησαν είς το Αι-
γαίον πέλαγος καί έλεηλάτησαν τήν 'Ελλάδα, Θρά*ην
καί τάς λοιπάς αύτόθι έπαρχίας. 'Επί πάσι δε τούτοις
καί ό ΑύρίοΛος έν Γαλατία: έκήρυττεν αύτήν άνεξάρτητον
κράτος ύπό τό σκήπτρον αύτοΰ. Κατά τοΰ τελευταίου
τούτου έτράπη πρώτον ό Γαλλιηνός (268), άλλ' έφονεύθη
έν Μιλάνω, οί δε συστράτηγοι τοΰ Αύριόλου άναγορεύου-
σιν αυτοκράτορα τόν στρατηγόν ΚΛαύΰιογ, εκποδών έκεί-
νον ποιήσαντες.

Κλαύδιος Β'. — Είρηνευσάσης δ·.ά του θανάνου
τοΰ Αύριόλου τής Γαλατίας ό Κλαύδιος επεχείρησε να
άπαλλάξη τό κράτος άπό τούς Γότθους. Τωόντι δε διά
τής έπιμονής του εφερεν είς αί'σιον πέρας τόν πόλεμον, έ-
ξοντώσας τέλεον τούς βαρβάρους* άλλά προσβληθείς ύπό
λοιμοΰ άπέθανε κατά Μάρτιον τοΰ 270, ό δέ στρατός ά-
νηγόρευσεν αυτοκράτορα τόν Λεύχωγ Αομίτιογ Αύρηλια-
ycy έν ω χρόνω ή Σύγκλητος έσκόπει νά δώση τον θρόνον
είς τον άδελφόν τοΰ Κλαυδίου.

Αυρηλίίΐνός. — ΕΓς ετι ύπελείπετο αντίπαλος έν
'Ασία όπως έπέλθη ή ένότης τοΰ κράτους, ή ίν Παλμύρα
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Ζηγοβία. Ταύτην ό Αύρηλιανός άφήκε τελευταίαν, φρόν-
τισα; κατά πρώτον να. άποδιώξτρ έκ των όρίων τού κρά-
τους τούς "Γότθους, Βανδάλους καί Άλαμαννούς, καί να
έπαναφέρη δια τής αύστηρότητος τήν τάξιν είς τον στρα-
τόν. Στρατεύσας δέ μετά ταύτα κατά τής Ζηνοβίας
ταύτην μέν ένίκησε καί ήχμαλώτισε, τήν δέ Παλμύραν
κατέσκαψεν έκ θεμελίων καί παρέδωκεν είς τό πΰρ. Είτα
δέ έπανελθών είς 'Ρώμην έτέλεσε μεγαλοπρεπέστατον
θρίαμβον, ον έκόσμησεν ή Ζηνοβία δεδεμένη χουσαϊς ά-
λύσσεσι καί πεζή βαίνουσα παρά τω άοματι τού νικητού.
-Ένω δέ ήτομάζετο να πολεμήση πρός τούς Πέρσας αί-
φνης δολοφονείται ύπό τού γραμματέως του (275 μ. Χ.).

Τάκιτος.—Μίτά τόν θάνατον τοΰ Αύρηλιανοΰ οί
μέν στρατιώται ανέθεσαν τήν έκλογήν τοΰ νέου αύτοκρά-
τορος τή Συγκλήτω, ή δέ Σύγκλητος τούναντίον τώ στρα-
τω' τέλος δέ μετά όκτώ μήνας έκλέγεται ό Τάκιτος, ά·>ήρ
προβεβηκυίας ήλικίας, πράος καί εύθύς τόν χαρακτήρα,
όστις μετά έπτάμηνον αρχήν άπέθάνεν ύπό νόσου ('Απρ.
276 μ. Χ.).

Μάρκος Αυρήλιος Πρόβος. — Μετά τόν θάνα-
τον τοΰ Τακίτου οί μέν τής Δύσεως λεγεώνες έξέλεξαν τόν
άδελφόν έκείνου ΦΧωριαγόν, οί δ ' έν 'Ασία τόν άνδρειό-
τατον στρατηγόν Μάρκογ AvprfJtor Πρόδον, ον μετ' ολί-
γον χρόνον άναγ/ωρίζουσι καί οί έν τή Δύσει φονεύσαντες
τόν Φλωριανόν. Ό Πρόβος ανεδείχθη εις τών ίκανωτέ-
ρων αύτοκρατόρων καί ακάματος έν τοΐς πολεμικοίς ερ-
γοις. Κατά μέν τα πρώτα πέντε ετη τής αρχής του έξε-
δίωξε τούς Άλ.αμαννούς έκ Γαλατίας, οιτινες είχον κυ-



Τάκιτος—Πρόβος—Καρος—Νουμερχανός 207

ριεύση έν αύτη περί τάς 60 πόλεις, καί κατώκισεν 160
χιλ. Γερμανούς έν Βρεττανι'οτ ειτα δε μεταβάς είς Ίλλυ-
ρίαν κατέβαλε τούς Σαρμάτας, βαρβάρους τής μεσημβρι-
νής 'Ρωσίας, έν δε τή Θράκη τούς Γαίτας, έν δε τή μι-
κροί Άσίς: τούς ληστάς τής Ίσαυρίας καί Παμφυλίας, έν
Αίγύπτω δε τού; ΒΛέμμνας καί τέλος έξηνάγκασε τον βα-
σιλέα τής Περσίας Ναρσην να συνομολογήση εντιμον εί-
ρήνην. Έπανελθών εις Θράκην κατωκισε πολλαχοΰ
περί τούς 100000 Βασταργους (Γερμανικής φυλής) καί
Ικανούς Φράγκους έν τω Εύξείνω' οί τελευταίοι όμως
μετά τινα χρόνον έπανήλΟον εις τάς χώρας των δηώσαν-
τες πάσας τάς χώρας, δι' ών διήλθον. Έπανελθών ό
Πρόβος είς Ίταλίαν ύπεχρέωσε τού; στρατιώτας ειρήνης
ούσης νά τραπώσιν είς τήν καλλιέργειαν τής γης' τοΰτο
όμως παρώργισεν αύτούς καί ήμέραν τινά έδολοφόνησαν
αύτόν εύρισκόμενον έν Παννονία, έκβιάσαντες τάς θύρας
του πύργου έν ω διέμενεν (Όκτώβρ. 282 μ. Χ.) καί έ-
χειροτόνησαν αύτοκράτορα τόν Κάρον επ'αρχον τών
Πραιτωριανών.

Καρος.—Έπί τής βραχείας αύτοΰ άρχής ό Κάρος
ένίκησε τούς Σαρμάτας έν 'Ιλλυρία καί τούς Πέρσας, έ-
φονεύθη δε βληθείς ύπό κεραυνού, ή, ώς άλλοι λέγουσιν,
ύπό νόσου (Δεκ. 283 μ. Χ.) καταλιπών τον θρόνον είς
τούς δύο υίούς του Νουμεριανον καί Kapîror. "

Νονμεριανός καί Κα^ινος.—Ό Καρίνος εύρί-
σκετο έν^'Ρώμη, ότε άπέθανεν ό πατήρ αύτοΰ, ό δε Νου-
μεριανός, όστις συνώδ6υε τόν πατέρα του έν τή προς τούς
Πέρσας έκστρατεί^, άμα άναρρηθείς αύτοκράτωρ συνωμο-
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λόγησεν είρήνην προς τους Πέρσας καί έπανήρχετο είς Ίτα-
λίαν. Παθών όμως έξ όφθαλμίας έπορεύετο εγκεκλεισμενος έν
φορείω, έως ού έφθασαν είς Χαλκηδόνα. Άλλ* έκεΐ δυ-
σωδία τις έξερχομένη έκ τοΰ φορείου διεπίστωσε τόν προ
πολλού γενόμενον θάνατον τοΰ αύτοκράτορος, δν άπέδω-
καν είς τόν γαμβρόν αύτοΰ "Απερογ (284). Τότε χειρο ■
τονεΐται αύτοκράτωρ ύπό τοΰ στρατοΰ ό έκ Διοκλείας τής
Δαλματίας λαβών τό ονομα Αιοχλητιαγός, όστις ευθύς
ιδία χειρί φονεύει τόν Άπερον θέλοντα νά άπολογηθή καί
ετοιμάζεται νά άντιταχθή κατά τοΰ Καρίνου επερχομένου
κατ' αύτοΰ. Καί ένώ ό Διοκλητιανός νικάται έν Μοισία,
αίφνης ό Καρΐνος δολοφονείται ύπό τίνος χιλιάρχου καί
ούτως ό θρόνος περιέρχεται είς τόν Διοκλητιανόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'.

'Απόλυτος μιοναοχία.

Διοκλητιανός. — Κατά τούς χρόνους τούτους τό κρά-
τος ηπειλεΐτο πανταχόθεν ύπό ποικίλων έθνών, έν δε τω έσω-
τερικω ύπό δεινών στάσεων. "Οθεν ό Διοκλητιανός κρίνας
οτι έν τυιαύτη καταστάσει πραγμάτων δεν ήδύνατο νά
έπαρκέση μόνος, εξέλεξε τό τρίτον έτος άπό τής είς τόν
θρόνον αναβάσεως συνάρχοντα τόν Matuuaror στρ'α-
τηγόν έ; 'Ιλλυρίας, είς δν ένεπιστεύθη τήν Ίταλίαν,
Αφρικήν, Ίσπανίαν, Γαλατίαν και Βρεττανίαν μετά πρω-



Διοκλητιανός—Μαξιμιανός—Τετραρχία 209

τευούσης τών ΜεδιοΙάνων, αύτός δε έκράτησε τήν Ά-
νατολήν μετά πρωτευούσης τής Νικομήδειας. Αί δύο
δε άϋται πόλεις έξελέγησαν ώς πρωτεύουσα!, διότι
εκειντο πλησιέστερον προς τούς άπειλοΰντας το κράτος
βαρβάρους. Βλέπων όμως μετ' ολίγον χρόνον ότι οί κίν-
δυνοι του κράτους πολύ άπεΐχον τού νά έλαττωθώσι, προέ-
βη είς τον διορισμόν δύο άλλων συναρχόντων, οϊτινες ύπό
τό όνομα Καίσαρες εμελλον νά ώσι βοηθοί τών δύο ετέρων,
καλουμένων πρός διάκρισιν Αύγουστων. Είς μέν λοιπόν
τόν Διοκλητιανόν προσετέθη ώς Καίσαρ ό εξ αφανούς
γένους έν Δακία γεννηθείς Γαλεριος, λαβών τάς παραδου-
νάβιους χώρας, τήν Μακεδονίαν, 'Ελλάδα καί Κρήτην
μετά πρωτευούσης του Σιρμίου, πόλεως κειμένης έπί τών
πρός τήν Αύστροουγγαρίαν συνόρων τής Σερβίας, είς δέ
τόν Μαξιμιανόν ό έξ έπιφανοΰς ο'ίκου τής Δαρδανίας κα-
ταγόμενος Κωνστάντιος ο Χλωρός, πατήρ τοΰ μετέπειτα
»ύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου, λαβών τήν Γα-
λατίαν καί Βρεττανίαν μετά πρωτευούσης τής Ανγονστης
Τριβηρών καί τοΰ έν Βρεττανί^ Έδοράκου. Δια τής
συναρχίας ταύτης ένεκαινίσθη τό σύστημα τής τεζραρχίας
(293 μ. Χ.), χωρίΐ όμως έπί.τοΰ παρόντος τό κράτος
νά άπολέση τήν ενότητα αύτοΰ, διότι ό Διοκλητιανός
' I έθεωρεΐτο υπερτερος πάντων καί παρ ' αύτοΰ έλαμβά-
νοντο αί διαταγαί. Σημειωτέον δ' ότι ή Σύγκλητος ο-
νόματι μόνον ύφίστατο, άφοΰ άλλως ή 'Ρώμη έπαυ-
σε. πλέον ούσα πρωτεύουσα τοΰ κράτους. Συγχρόνως δέ
η" αυλή του Διοκλητιανοΰ ελαβεν άνατολικήν χροιάν
καί πομπήν έξωτερικήν. 'Ιερόν έκλήθη τό άτομον αύτοΰ
('Ρωμαϊκή Ίότορία)
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ώ; καί πάσαι αί πράξεις αύτοΰ, τον δε στέφανον έκ δά-
φνης αντικατέστησε τό διάλιθον διάδημα, η δε χρυσοΰ-
φαντος έσθής τον στρατιωτικόν χιτώνα.

Ό σκοπός, δ' δν ό Διοκλητιανός συνέστησε την τε-
τραρχίαν, έπήνεγκε τωόντι αγαθά διά το κράτος άποτε-
λέσματα* διότι ό μεν Μαξιμιανός έξεδίωξε τούς Γερμανούς
πέραν τοΰ 'Ρήνου καί κατέστειλε τήν στάσιν τών έν Γα-
λατία Βαγαυδώγ, ό δε Κωνστάντιος ό Χλωρός κατενίκησε
τούς Φράγκους καί έξεδίωξεν αυτούς έκ Γαλατίας, κατα-
βαλών άμα καί τόν " AJlsxzov, όστις διαδεχθείς τόν Kw
ραύσων ένέμετο έτι ικανά ετη τήν Γαλατίαν ώς ήγεμών
άνεξάρτητος" ό δε Διοκλητιανός κατέστειλε τήν έν Αίγύ-
πτω στάσιν καί κατεδίωξεν αύτόθι τούς Βλέμμυας μέχρι
τής Αιθιοπίας· τέλος ό Γαλέριος κατέβαλε πλείστους βαρ-
βάρους παρά τόν Δούναβιν καί ήνάγκασε τούς Πέρσας
να παραχωρήσωσι πέντε έπαρχίας αύτών πέραν τοΰ Τί-
γρητος. Ή δόξα όμως τοΰ Διοκλητιανοΰ έπί τοις εργοις
τούτοις μεγάλως μειοΰται έν τη ιστορία διά του φοβερω-
τέρου πάντων καί τελευταίου κατά τών Χριστιανών διωγ-
μοΰ, όν έκήρυξε διά διατάγματος έκδοθέντος έν Νικομή-
δεια κατά Φεβρουάριον τοΰ 303 τη είσηγήσει του τραχέος
καί ώμοΰ συνάρχοντος αύτοΰ Γαλερίου. Χιλιάδες ανδρών
καί γυναικών έμαρτύρησαν κατά τόν διωγμόν τούτον, διό
καί αί'ώγ τώγ μαρτύρωγ ό αιών ούτος έκληθη. Πάντες οί
συνάρχοντες έξετέλεσαν τό διάταγμα τοΰ διωγμού, μόνος
δε ό Κωνστάντιος έδείχθη έπιεικέστερος πρός τούς χρίστια·*
νούς τούς κατοικοΰντας έν ταϊς ύπ'αύτου διοικουμέναις
έπαρχίαις. Διήρκεσε δε ό διωγμός ούτος πέντε ετη καί κα-
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τέπαυσε δια διατάγματος του Γαλερίου ετοιμοθανάτου όντος.

Δύο έτη μετά τήν έκδοσιν τού κατά τών Χριστιανών δια-
τάγματος (305) παργιτήθη ό Διοκλητιανός καί απεσύρθη
εις τα έν Σάλωνι άνάκτορά του* τό παράδειγμα αυτού έ-
μιμήθη καί ό Μαξιμιανός καθώς έν αρχή είχον συμφωνήση.
Τότε ανακηρύττονται Αύγουστοι μεν ό Γαλέριος καί Κων-
στάντιος ό Χλωρός, Καίσαρες δε διορίζονται ύπό τοΰ Γα-
λερίου ό Σεβήρος λαβών τήν Ίταλίαν καί Άφρικήν καί
ό Μαζψΐγος λαβών τήν Συρίαν καί Αί'γυπτον. 'Αλλ' ό
έν τή αυλή τοΰ Διοκλητιανοΰ πρό πολλού διατριβών καί
μεγάλως υπ' αύτοΰ τιμώμ,ενος υιός του Χλωρού Κωγοταγ-
χΪΥος δυσαρεστηθείς δια τήν τοιαύτην έκλογήν τών Και-
σάρων φεύγει έκ Νικομήδειας πρός τόν πατέρα αύτοΰ καί
ολίγον χρόνον μετά ταΰτα άποθανόντος τοΰ πατρός του
άνακηρύττεται ύπό τοΰ στρατού Αύγουστος. Ό Γαλέριος
όμως μή άναγνωρίσας αύτόν άναγορεύει Αύγουστον τόν
Σεβήρον, ό δε Κωνσταντίνος ήρκέσθη έπί τοΰ παρόντος
συνετώς φερόμενος είς τό άξίωμα τοΰ Καίσαρος. Άλλα
μετ' ολίγον χρόνον ή 'Ρώμη βαρέως φέρουσα τήν έγκατά-
λειψιν αυτής ώς πρωτευούσης τού κράτους έπανέστησε
(306) καί άνακηρύττει Αύγουστον τόν υίόν του Μαζιμια-
νοΰ Ma^érzior, όστις προσλαμβάνει καί τόν πατέρα αύτοΰ
συνάρχοντα. Ούτω δέ τό κράτος εσχε συγχρόνως επτά Αύ-
γούστους, τό δέ ύπό τοΰ Διοκλητιανοΰ έγκαινισθέν σύστημα
τής τετραρχίας έλάμβανε τόν τύπον φοβέρας αναρχίας,
οία έσημειώθη άνωτέρω έπί Γαλλιηνού (σελ. 204).

Πρώτος τών επτά τούτων Αυγούστων έξέλιπεν ό Σε-
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βηρος παραδοθείς ύπό τού ιδίου στρατού τω Μαξεντίω,
καθ' ού ούτος ειχεν έκστρατεύση τή διαταγή τού Γαλερίου
(307)· ά·»τ' αύτοΰ δε εξελέγη ύπό τού Γαλερίου ό Φλά-
βιος Λικίνιος. Δεύτερος δ ' έξέλιπεν ό Ma£ipttarôç, όστις
έρίσας πρός τον υίόν Μαξέντιον άπήλθεν είς τόν Κωνσταν-
τϊνον γαμβρόν αύτοΰ οντα έπί τή θυγατρί Φανσττ]' αλλα
καί έκεϊνος ήναγκάσθη μετ' ολίγον χρόνον να φονεύση
αύτόν έπιβουλεύσαντα τήν ζωήν καί τον. θρόνον του
(310). Τρίτος έξέλιπεν ό Γαλεριος αποθανών το επό-
μενον έτος (311) ύπό νόσου. Ούτω πάλιν τό κράτος εύρε-
θη κυβερνώμενον ύπό τεσσάρων, έκ τών όποιων έκαστος ύ-
πέβλεπε τούς άλλους καί έκαραδόκει τήν κατάλληλον
στιγμήν να μείνη μονάρχης έξαφανίζων τους λοιπούς.
Τήν άρχήν έποίησεν ό Μαξέντιος επιτεθείς κατά τοΰ
Κωνσταντίνου έν ετει 312. Ό Κωνσταντίνος έχων στρα-
τόν άφωσ-.ωμένόν αύτω καί συγκείμενον τόν πλείστον ύπό
Χριστιανών, ους αναφανδόν ύπερήσπίζε καί έπροστάτευε
κατά τό παράδειγμα τοΰ πατρός καί τάς συμβουλάς τής
μητρός του ' Ε Mr η ς ούσης χριστιανής, προλαβών τόν
Μαξέντιον κατήλθεν είς Ίταλίαν καί εφθασεν άκωλύτως
εις τά πρόθυρα τής 'Ρώμης. Ό άγων μεταξύ Κωνσταν-
τίνου καί Μαξεντίου δεν ήτο μόνον άγων περί τοΰ θρόνου
άλλά καί περ·. κατισχύσεως τοΰ Χριστιανισμού ή τής εί-
δωλολατρείας' διότι ό Μαξέντιος ήν ύπέρμαχος αύτής
καί τό πλείστον μέρος τοΰ στρατοΰ αύτοΰ συνέκειτο έκ
δούλων καί ειδωλολατρών άνερχομένων είς 100000 περί-
που τριπλασίων κατά τό πλήθος τών τοΰ Κωνσταντίνου.
Ένεκα τής μεγάλης ταύτης δυσαναλογίας ό Κωνσταντΐ-
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νος έφαίνετο άθυμών καί σκεπτόμενος περί τής τύχης του
πολέμου. Άλλ'αίφνης ένω έκάθηνο έν τή σκηνή αύτου
περί τήν μεσημβρίαν βλέπει έν τω ούρανώ φωτεινόν με-
τέωρον έν σχήματι σταυρού μετ' επιγραφής' «Τούτω νί-
κα» (in- hoc vinces). To μετέωοον τοΰτο έγένετο όρα-
τόν ύπ ' αμφοτέρων τών στρατοπέδων, χαρά δέ καί άγαλ-
λίασις καί μέγα θάρρος κατέλαβε τον στρατόν τοΰ Κων-
σταντίνου. Ένω δέ καί τήν νύκτα ετι ό Κωνσταντίνος
διηπόρει περί τής σημασίας τοΰ φανέντος σημείου, βλέπει
κατ' οναρ τον Ί. Χριστον φέροντα επ1 ώμων τον σταυ-
ρόν καί παραγγέλλοντα αύτω να κατασκευάστι σημαίαν
φέρουσαν το σχήμα τοΰ έν ούρανώ φανέντος σημείου καί
ούτω θέλει νικήση τόν έχθρόν. Τοΰτο έκτελέσας τήν
πρωίαν ό Κωνσταντίνος καί όνομάσας τήν σημαίαν εκεί—
νην Λάβαρον ώρμησε κατά τοΰ Μαξεντίου καί ένίκησβ
νίκην τελείαν. Ό Μαξέντιος φεύγων καί θελήσας νά δια-
βή έφιππος τον Τιβεριν, όπως διασωθή είς 'Ρώμην, άπε_
πνιγη έν αύτω. Το έπόμενον έτος κατατροπόνει καί ό Λι-
κίνιος έν Άδριανουπόλει τον Μαζψΐνον, όστις μετ' ολί-
γον χρόνον αποθνήσκει έν Άΰία:. ένω παρεσκεύαζε κατ'αύ-
τοΰ νέας δυνάμεις.

Μετά τον θάνατον τοΰ Μαξεντίου καί Μαξιμίνου ύπε
λείφθησαν δύο άνταγωνισταί, ό Λικίνιος καί ό Κωνσταντί-
νος, οΐτινες απεφάσισαν νά διανεμηθώσι τό κράτος ό μέν
Λικίνιος λαμβάνων τήν Άνατολήν, ό δέ Κωνσταντίνος τήν
Δύσιν προς πλείονα δέ τοΰ συνδέσμου τούτου άσφάλειαν
συνήψαν καί έπιγαμίαν λαβόντος τοΰ Λικινίου τήν άδελ-
φήν τοΰ Κωνσταντίνου Κωνοταντίαν. Άλλ' ό σύνδεσμος
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ούτος δέν διήρκεσεν έπί πολύ. 'Αποβλέποντες έκάτερος προς
τήν μοναρχίαν διέρρηξαν τάς σχέσεις έν έτει 314, άλλα
τή μεσολαβήσει τής Κωνσταντίας συνεβιβάσθησαν καί ή-
σαν όμονοοΰντες μέχρι τοΰ έτους 323, ότε ή φιλία ορι-
στικώς διεσπάσθη. Έν τω έπακολουΟήσαντι πολεμώ με-
ταξύ άλλήλων ήττάται ό Λικίνιος πρώτον μέν έν Άδρια-
νουπόλει καί είτα έν Χρυσοπόλει' συλληφθείς δέ έν Νικο-
μήδεια έξωρίσθη είς Θεσσαλονίκην, όπου μετά τινα χρό-
νον έθανατώθη τή διαταγή τοΰ Κωνσταντίνου. Ούτω τό
κράτος όλόκληρον περιέρχεται είς τόν Κωνσταντϊνον, όστις
δια τας έξοχους αύτοΰ πολιτικάς άρετάς. δικαίως εκλήθη
Μέγας. ·

Κωνσταντίνος ό μέγας.— Έν ήλικία 49 έτών
μοναρ-^ήσας ό Κωνσταντίνος έπεξέτεινε τήν προστασίαν
αύτου έφ' άπαν τας τούς άπανταχοΰ τοΰ 'Ρωμαϊκού κρά-
τους Χριστιανούς, παρασχών αύτοϊς δια διατάγματος τό
δικαίωμα τοΰ κτίζειν ναούς, λαμβάνειν μέρος είς τα τής
πολιτείας άξιώματα κλπ. 'Ανεγνώρισεν είς τούς έπισκό-
πους δικαστικήν έξουσίαν έν τε τοις θρησκευτικοϊς καί λοι-
ποις πράγμασιν, όταν οί διάδικοι ποιώσιν εκκλησιν είς τό
φιλοδίκαιον αύτών, καί ανεγνώρισε τήν έκκλησιαστικήν
ίεραρχίαν μετά πάντων τών προνομίων όσα έκέκτηντο οί
έθνικοί ιερείς. Χωρίς δέ νά κηρύξιρ πόλεμον κατά τών ει-
δώλων ΐστατο μετέωρος μεταξύ τών δύο θρησκευμάτων
καί μόνον περί τα τέλη τοΰ βίου του εδέχθη τό βάπτισμα.
Έφρόντιζε δέ όπως άπαν τό κράτος άπολαύη καί έκκλη-
σιαστικής ειρήνης ώς άπήλαυε τής πολιτικής" δια τοΰτο
μετά λύπης είδε τήν πρώτην ταραττομένην συνεπείς
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τής αιρετικής δοξασίας, ήν ό "Αρεως πρεσβύτερος έν 'Αλε-
ξάνδρεια έπρέσβευε κηρύττων τον υίόν καίλόγον τοΰ Θεοΰ
τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν κτίσμα, γεννηθέντα ύπο
τοΰ Πατρός προ τών λοιπών κτισμάτων ουχί δε όμοού-
σιον αύτω. Διό συνεκάλεσεν ύπό τήν προεδρίαν αύτοΰ τήν
πρώτην οίκουμενικήν σύνοδον έν Νίκαια (325), ήτις έκ
318 πατέρων συγκειμένη κατεδίκασε καί άνεθεμάτισε τόν
"Αρειον καί τούς συμφρονοΰντας αύτω καί έκήρυξεν όμοού-
σιον τόν Υίόν τώ Πατρί. Δυστυχώς όμως ή αιρεσις αύτη
Ιπί μακρόν έτι έτάραςε τήν έκκλησίαν λαβοΰσα έπί τών
διαδόχων τοΰ Μ. Κωνσταντίνου μεγάλας διαστάσεις.

'Έν ετος μετά τήν έν Νικάία σύνοδον ό Μ. Κωνσταν-
τίνος πεισθείς είς τάς εισηγήσεις τής δευτέρας αύτοΰ συ-
ζύγου Φαύστης έφόνευσε τον έκ τής πρώτης συζύγου αγα-
θόν καί ένάρετον υίόν του ΚρΙσπογ στερήσας ούτω τό κρά-
τος άξιωτάτου διάδοχου. Άνακαλύψας όμως βραδύτερον
ότι αί κατά τοΰ Κρίσπου κατηγορίαι τής Φαύστης ήσαν
συκοφαντίαι γενόμεναι έπί σκοπώ νά έξασφαλισθή ό θρόνος
είς τούς ιδίους αύτής υίούς έφόνευσε τήν Φαύσταν καί τόν
δεκαέτη άνεψιόν του Αικινιανόν υίόν ιής Κωνσταντίας καί
τοΰ Λικινίου.

Πριν δε άφοσιωθή είς τήν τοΰ κράτους διοργάνωσιν, έ-
πεχείρησεν έργον σπουδαιοτατον, τήν όριστικήν δηλ. με-
τάθεσιν τής έδρας τοΰ κράτους άλλαχοΰ πρός συντονωτέ-
ραν έπίβλεψιν τών ορίων αύτοΰ. Ώς τοιοΰτον δε τόπον
έξέλεξε κατά πρώτον την τοποθεσίαν τής άρχαίας Τροίας"
άλλ* είτα ΐδών τήν στρατηγικωτάτην θέσιν τοΰ Βυζαν"
τίου δεσποζοντος τοΰ Εύξεινου καί τής Προποντίδος εκτι-
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σε τήν πόλιν αυτόθι, περιβαλών αυτήν δια τείχους καί
κοσμήσας δια λαμπρών οικοδομών καί ναών. Είς τούς
κατοίκους αύτής έδωκεν άπαντα τα προνόμια τών τής
'Ρώμης κατοίκων όνομάσας αύτήν νέαν "Ρώμην καί έτέ-
λεσεν έπισήμως καί έν πάση μεγαλοπρεπεία καί λαμπρό-
τητι τα έγκαίνια τή 11 Μαίου του έτους 330. Οί σύγ-
χρονοι πρός τιμήν αύτοΰ ώνόμασαν τήν νέαν πόλιν
Ko)rozamrovJCoJir. Ταύτοχρόνως δέ ή μήτηρ αύτοΰ
ΈΛένη εύρισκε τόν τίμιον σταυρόν καί τόν τάφον τοΰ Σω-
τήρος ήμών έν 'Ιερουσαλήμ καί έθετε τα θεμέλια του
μεγάλου ναού τής 'Αναστάσεως.

Μετά ταΰτα ό Μ. Κωνσταντίνος έπεχείρησε τήν πολι-
τικήν μεταρρύθμισιν τοΰ κράτους, ής βάσις ύπήρζεν ή
διάκρισις τής πολιτικής καί στρατιωτικής άρχής. Διήρεσε
τόκράτος είς τέσσαρας μεγάλας έπαρχίας, ύποδιαιρέσας έ-
κάστην είς διοικήσεις καί ύποδιοικήσεις. Πρός τώ πολιτι-
κω έπάρχω εκάστης έπαρχίας ύπήρχε καί ιδιαίτερος αρ-
χιστράτηγος τής έν αύτή στρατιωτικής δυνάμεως μετά
οκτώ στρατηγών τού ίππικοΰ καί πεζικού στρατοΰ, ού
μέρος μέν έστάθμευεν έν ταϊς κυριωτέραις πόλεσι τής έπαρ-
χίας καί ούτοι έκαλοΰντο ΠαΛατίνοι, μέρος δέ είς τα σύ-
νορα καί ούτοι έκαλοΰντο Συνοριακοί. Μετά τοΰτο με-
τερρύθμισε τα τής αύλής αύξήσας τά πρόσωπα τής αύλι-
κής υπηρεσίας, άπονείμας αύτοΐς διαφόρους τίτλους εύγε-
νείας* τούτων δέ προίσταντο επτά άπο^λουντες τό ίερον
συγέάριον, όπερ έξήσκει τή συνδρομή τού Αύτοκράτορος
τό νομοθετικόν έργον. "Ενεκα δέ τής αύξήσεως τών δαπα-
νών ηυξησε τόν τού επιτηδεύματος φόρον (χρυσάργυρον)
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ώς καί τον κτηματικόν όρίσας ν à γίνηται νέα απογραφή
τών κατοίκων κατά πάν 15 έτος, έξ ού ή άρχή τών Ίγ-
όίχτιώγωγ, ήτις τότε άντικατέστησε τήν κατ "Ολυμπιάδας
χρονολογίαν.

Περί τά τέλη τοΰ βίου αύτοΰ ό μέγας Κωνσταντίνος έ-
πο λέμησεν έπιτυχώς κατά τών Γότθων καί Σαρματών.
Άλλ* ό,τι διά μυρίων κόπων καί μόχθων καί δια πολλής
αιματοχυσίας κατώρθωσε, τήν ενότητα δηλ. τοΰ κράτους,
αύτός ούτος διέσπασε, διανείμας τά κράτος είς τούς τρεις
έκ τής Φαύστης υίούς του Κωγσταγτΐγογ, Κωνστάγτιογ
καί Κώγσταγτα. Δύο δέ έτη μετά τοΰτο παρασκευαζόμε-
νος νά έκστρατεύση κατά τών Περσών άπέθανεν έν Νικο-
μήδεια (21 Μαίου 337) άφοΰ πρώτον έβαπτίσθη ύπό του
έπισκόπου Εύσεβίου. Οί υίοί αύτου μετήνεγκον τό σώμα
εις Κωνσταντινούπολιν έν χρυσή λάρνακι και έτέλεσαν
μεγαλοπρεπεσ.τάτην αύτοΰ κηδείαν. ΊΙ Εκκλησία ημών
•παραβλέπουσα τά σφάλματα, είς ά έκ πολιτικών λόγων
περιέπεσε καί άποβλέπουσα εις τούς υπέρ του Χριστιανι-
σμού άγώνας αυτού κατέταξε μεταξύ τών άγιων καί πα-
νηγυρίζει τήν μνήμην αύτοΰ τε καί τής μητρός του Ελέ-
νης τήν 21 Μαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'.

Οί διάδοχοι του Μ- Κωνσταντίνου

καί οί. τελευταίοι αυτοκράτορες
του Δυτικου 'Ρωμαϊκού κράτους-

Κωνστάντιος* Κωνσταντίνος και Κών-
στας.—Οί τρεις αδελφοί άνακηρυχθέντες Αύγουστοι
πρώτον μέν έφόνευσαν τούς δύο επιζήσαντα ς αδελφούς
του πατρός αύτών μεθ ' απάντων τών τέκνων αύτών πλην
δύο, τού Γάλλου καί τοΰ 11ουλιανοί), σωθέντων ύπό τίνος
επισκόπου. Είτα δέ διενεμήθησαν τό κράτος πρός αλλή-
λους' άλλ' ό μεγαλείτερος δεν έμεινε τόσον ευχαριστημέ-
νος ίχ. τής μερίδος τήν οποίαν ελαβε. Διό επιτεθείς κατά
τοΰ Κώνσταντος ήττάται έν Άκυληί^ καί φονεύεται ύπ '
αυτού (340 ' τήν αύτήν τύχην έλαβε καί ό Κώνστας (350)
πολεμών κατά τοΰ Μαγνεντίου Φράγκου τό γένος, όστις
είχε κηουχθή έν Γαλατία Αύγουστος άναγνωρισθεις καί
καί ύφ' όλης τής Δύσεως. Ό Κωνστάντιος, όστις έν τω
μεταξύ τούτω έπολέμει πρός τούς Πέρσας, μαθών τήν
στάσιν τοΰ Μαγνεντίου καί τόν θάνατον τοΰ Κώνσταντος
συνδιαλλάττεται πρός τούς Πέρσας καί σπεύδει είς τήν
Δύσιν, όπως τιμωρήση τόν άποστάτην. Οί δύο στρατοί
συνηντήθησαν έν Μούρσα τής Παννονίας κατά Σεπτέμ-
βριον τού 351, ενθα ήττηθείς ό Μαγνέντιος άπεσύρθη είς
Άκυληίαν καί εκείθεν είς Γαλατίαν αυτόθι δέ εθηκε τέρ-
μα είς τήν ζωήν αύτοΰ γενόμενος άύτόχειρ (353).

Ό Κωνστάντιος πριν έτι άπέλθη έξ 'Ανατολής.άφήκεν
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αύτόθι άντικαταστάτην ύπό τόν τίτλον τοΰ Καίσαρος τόν
ετερον τών οωθέντων εξαδέλφων Γάλλον, ίνα ύπερασπίζη
τό κράτος κατά τών Περσών, άλλ' εκείνος άπεστάτησεν.
"Ο Κωνστάντιος τότε καλέσας αύτόν ύπό τό πρόσχημα
συνδιαλλαγής έφόνευσε διά δόλου αύτόν, ίξώρισε δε καί
τόν ετερον άδελφόν Ίουλιανόν είς 'Αθήνας. Αύτόθι δε
ό 'Ιουλιανός ένέκυψεν εις τήν σπουδήν τής φιλοσο-
φίας άναστρεφόμενος πάντοτε μετά φιλοσόφων τό αύτό,
ώς έκεΐνοι, ίμάτιον ένδεδυμένος καί τρέφων άτημέ-
λητον καί μακρόν πώγωνα. Μετ' ού πολύ όμως ό
Κωνστάντιος πειΟόμενος εις τάς προτροπάς τής συζύγου
του Εύσεβίας άνεκάλεσεν αύτόν καί τω άνέθηκε τήν ύπερ-
άσπισιν τών ορίων τοΰ κράτους κατά τών Φράγκων, Σα-
ξόνων καί 'Αλαμ.αννών, οίτινες είς πολλας χιλιάδας ανερ-
χόμενοι διέβησαν τόν 'Ρήνον καί ήρήμωσαν τάς κυριωτέ-
ρας πόλεις τής Γαλατίας. Ό 'Ιουλιανός 24έτης μόλις τήν
ηλικίαν καί μέχρι τοΰδε είς φιλοσοφικάς μόνον μελέτας
ασχοληθείς ήδυνήθη εύφυέστατος ών έντός εξαμήνου δια-
στήματος ού μόνον τήν τακτικήν τοΰ πολέμου να μάθη,
άλλά καί πολλών στρατηγών ύπέρτερος νά άναδειχθή,κα-
τατροπώσας τούς βαρβάρους καί άπαλλάξας τήν Γαλα-
τίαν τής παρουσίας αύτών καί καταστήσας πάλιν τόν 'Ρή-
νον όριον τοΰ κράτους. Τά τρόπαια ταΰτα δεν άφήκαν
τόν Κωνστάντιον ήσυχον" διό έσκέφθη καί τοΰ έξαδελφου
τούτου νά άπαλλαγή μεταχειριζομενος τόν δόλον, ον καί
διά τόν Γάλλον μετεχειρίσθη. "Οθεν ανακαλεί αύτόν έκ
Γαλατίας μετά τοΰ ήμίσεος στρατού του έπί τή προφάσει
ότι Ιχει άνάγκην αύτοΰ κατά τών Περσών, κάθ ων τότε
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έπολέμει. 'Αλλ' ό στρατός αρνηθείς να ύπακο6ατ> αναγο-
ρεύει τόν Ίουλιανόν Αύγουστον (360)* τότε δε ό Κωνστάν-
τιος συνομολύγήσας είρήνην προς τους Πέρσας παρεσκευά-
σθη νά έπέλθτ, κατά του Ίουλιανοΰ* άλλ' ό θάνατος έπελ-
θών ('Οκτ. 361) άπήλλαξεν αύτόν τοΰ έμφυλίου πολέμου.

'Ιουλιανός ό Παραβάτης-—Μετά τόν θάνατον
τοϋ Κωνσταντίου αναγνωρίζεται καί ύπό τών κατά τήν
Άνατολήν λεγεώνων ό Ιουλιανός αύτοκράτωρ καί γίνεται
έν Κωνσταντινουπόλει δεκτός μετά μεγάλων τιμών. Ό
αύτοκράτωρ ούτος φέρει έν τή ίστορία τό όνομα παραβά-
της καί αποστάτης, διότι καίπερ έκ γονέων Χριστιανών
γεννηθείς καί έν τή Χριστιανική πίστει άνατραφείς, όμως
κατελήφθη ύπό ζωηροΰ έρωτος πρός τήν λατρείαν τών
'Ολυμπίων θεών έν 'Αθήναις διατριβών* γενόμενος δε νΰν
αυτοκράτωρ επεχείρησε τήν άνασύστασιν τής λατρείας αύ-
τών καί έκήρυξε τήν είδωλολατρείαν έπικρατοΰσαν θρη-
σκείαν του κράτους. Πάντες όσοι μετ'αύτοΰ εθυον τώ ΔεΙ
καί τή 'Αφροδίτη καί τοις λοιποΐς τοΰ 'Ολύμπου θεοΐς έ-
τυγχανον παρ' αύτοΰ μεγίστης εύνοιας καί άξιωμάτων,
τούναντίον δε οί Χριστιανοί άπώλεσαν τάς έν τω στρατφ
καί τή πολιτεί^ θέσεις των καί παντοιοτρόπως κατεφρο-
νοΰντο καλούμενοι πρός έμπαιγμόν ΓαΛΛιλαϊοί καί Να-
ζωραΐοι. Άπηγόρευσεν αύτοϊς τήν σπουδήν τής 'Ελλη-
νικής καί Λατινικής γλώσσης, δεν έκήρυξεν όμως κατ*
αυτών συστηματικόν διωγμόν όμοιον πρός τούς προγε-
νεστέρους, άφήσας αύτούς έλευθέρους νά προσέλθωσιν οι-
κείς θελήσει είς τήν έθνικήν λατρείαν άναγνωρίσαντες το
μεγαλεΐον καί τήν άλήθειαν τής θρησκείας ταύτης, ην έ-
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I νβκαίνιζε δια διατάγματος. Άλλ' ευτυχώς δεν εζησε πο-
λύν χρόνον όπως ιδη συντελούμενον το έργον αύτοΰ. 'Α-
ϊ ναγκασθείς να έκστρατεύση έπί τούς Πέρσας ήγωνίσθη μεν
γενναίως καί ένίκησεν αύτούς, άλλ' έτραυματίσθη βαρέως
■ καί άπέθανεν ('Ιούν. 363). Λέγεται δέ ότι άποθνήσκων
Η Ιλαβεν αίμα έκ τής πληγής αύτοΰ καί σκόρπισες αύτό
προς τον άέρα άνέκραζε* ((Νεη'χηχας Χριστέ, χορεσθητι
Ναζωραΐε ! » Μετά τοΰ 'Ιουλιανού εκλείπει καί ή γενεά

! του Μ. Κωνσταντίνου.

]ί -

Ίοβιανός- — Ό στρατός εύθύς μετά τόν θάνατον
τοΰ Ίουλιανοΰ άναγορεύει αύτοκράτορα τόν 'Ioôiaror
Ινα τών άξιωματικών τής αύτοκρατορικής φρουράς, όστις
j συνωμολόγησεν αίσχράν πρός τούς Πέρσας είρήνην καί ά-
|Ι νεκάλεσε τά περί Χριστιανών διατάγματα τοΰ Μ. Κων-
σταντίνου είς άχρηστίαν περιελθόντα έπί Ίουλιανοΰ.
Άλλ' ένω έπανήρχετο είς Κωνσταντινούπολη άπέθανεν
έν Βιθυνί^ (Φεβρ. 364), ό δέ στρατός προσήνεγκε τόν
θρόνον εις τόν γενναϊον στρατηγόν Σαίΐονστιογ Σεχονν-
âor, όστις μή δεχθείς ύπέδειξε τόν ΙΙαννονίας Ova2sr-
ziriaror,ov άνευφήμησεν ό στρατός Αύγουστον έν Ni/.aicjc.

Οναλεντινιανος καί Ούάλης.— Ό Ούαλεντι-
νιανός· έξ άφανοΰς γένους καταγόμενος μετά ένα μήνα α-
νέδειξε συναύγουστον τόν άδελφόν αύτοΰ ΟύάΛεντα άνα-
6εΐς αύτω τήν διοίκησιν τής 'Ανατολής μετά πρωτευούσης
τής Κωνσταντινουπόλεως, αυτός κρατήσας τήν Δύσιν
μετά πρωτευούσης τών Μεδιολάνων. Αύτη δέ είναι ή
πρώτη οριστική όιαίρέσις τοΰ κράτους είς 'Ανατολικόν
καί Δυτικόν συνεπαγαγοΰσα ήδη καί τήν διάκρισιν ιδίων
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συμφερόντων καί ίδίας ιστορίας έν τω μέλλοντι, διασπα-
σθείσης έντελώς τής ένότητος. Είς τήν πράξιν ταύτην
προέβη ό Ούαλεντινιανός ένεκα τών κινδύνων, ους τό κρά-
τος διέτρεχε προσβαλλόμενον πανταχόθεν ύπό ποικιλωνύ-
μων βαρβάρων, καθ' ών άπαντα τόν βέον αύτών άμφότε-
ροι κατηνάλωσαν. Καί έν μέν τή Δύσει ό Ούαλεντινιανός
διεξήγαγεν έπί 12 έτη κατά συνέχειαν πολέμους κατά
τών Φράγκων, Άλαμαννών, Βουργουνδίων, Πίκτων,
Σκώτων, Κουάδων καί Σαρματών, έν δέ τή 'Αφρική
κατά τών Μαυριτανών δια τοΰ στρατηγού Θεοδοσίου πα-
τρός τοΰ βραδύτερον μοναρχήσαντος Θεοδοσίου τοΰ μεγά-
λου. Δια τής γενναιότητος καί τής στρατηγικής αύτου
τέχνης ό Ούαλεντινιανός ήδυνήθη άληθώς νά προφυλάξγ)
■ άκέραια τα όρια τοΰ κράτους καί νά έξασφαλίσγι προσω-
ρινώς τήν ήσυχίαν. 'Επελθούσης όμως αύτω άφθονου αι-
μορραγίας έξ ύπερβολικής οργής άπέθανε (Νοέμβρ. 375)
καί κατά συνέπειαν τό σχέδιον αύτοΰ τοΰ νά άποκατα-
στήση τήν άρχαίαν αΐγλην τοΰ 'Ρωμαϊκού ονόματος
μεταξύ τών γειτόνων λαών έματαιώθη. Έν δέ τή 'Ανα-
τολή ό Ούάλης είχε να άντιπαλαίσγι πρός τούς Γότθους,
οιτινες είσώρμησαν είς τό Άνατολικόν κράτος διωκόμε-
νον ύπό τών πολλω φοβερωτέρων αύτών Ουννωγ, οΐτινες
κατά μυριάδας έξορμήσαντες άπό τής Κασπίας θαλάσσης
καί τών ποταμών Βόλγα καί Ούράλη έτράπησαν πρός τήν
Δύσιν, τόν φόβον καί τόν τρόμον ένσπείροντες πάσι τοις
λαοΐς δια τής χώρας τών όποιων διήρχοντο. Πρώτοι δε
οί Γότθοι δέν ήδυνήθησαν να ύπομείνωσι τήν έπιδρομήν
αύτών κατοικοΰντες έν Σαρματία (τή μεσημβρινή 'Ρωσί^)
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είς δύο μοίρας όντες διηρημένοι, ών οί μεν εκείθεν του Δνει-
στέρου ποταμού κατοικουντες έκαλοΰντο 'Οστρογότθοι οί
δ' έντεΰθεν Βησιγότθοι. Έκ τούτων οί Βησιγότθοι έζήτη-
σαν άσυλον έν τώ Άνατολικώ κράτει παρά τοΰ Ούάλεντος
όστις δεχθείς κατώκισεν αυτούς έν Θράκη έπί τω όρω να
άσπασθώσι τον 'Αρειανισμόν, ον αύτός έπρέσβευε καί έ-
προστάτευεν. 'Αλλά μετ' όλίγον χρόνον πιεζόμενοι δεινώς
ύπό τών 'Ρωμαίων έπάρχων έπανέστησαν καί ένίκησαν τον
κατ' αύτών έπελθόντα Ούάλεντα παρά τήν *Ανδριάνού-
πολιν κατά κράτος, φονεύσαντες καί αύτόν τον ίδιον καύ-
σαντες τήν καλύβην είς ήν είχε καταφύγη (378).

Θεοδόσιος ο μιέγας.— Ό έν τή Δύσει μετά τόν τοΰ
θάνατον Ούαλεντινιανοΰ άναρρηθείς Αύγουστος Γρατιανός
μετά τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ Ούαλεντινιανον τοΰ Β . άνηγό-
ρευσεν Αύγουστον τής 'Ανατολής τον Θεοδόσιον υίόν του
προμνημονευθέντος γηραιοΰ στρατηγοΰ Θεοδοσίου. Ούτος
ορμώμενος εκ Θεσσαλονίκης έξηκολούθησε τον κατά τών
Βησιγότθων πόλεμον καί περιήγαγεν αύτούς είς τοσαύτην
στενοχωρίαν, ώστε έζήτησαν είρήνην ύποσχόμενοι είς το
έξης τήν φιλίαν καί συμμαχίαν αύτών κατοικήσαντες έν
Θράκη καί έν Μοισία. Εκλιπόντων δε μετά τινα έτη τών
έν τή Δύσει αύτοκρατόρων Γρατιανοΰ κα: Ούαλεντινιανοΰ
τοΰ Β', τοΰ μεν φονευθέντος ύπό τοΰ έν Βρεττανία άπο-
στάντος Μαξίμου έν ήλικία 24 έτών (Αύγ. 383), του δέ
ύπό τοΰ έν Γαλατία: στρατηγοΰ 'Αρβογάστου έν ηλικία
21 έτών (395), περιήλθε πάλιν, άλλ' έπ' ολίγον χρόνον,
ή 'Ανατολή καί ή Δύσις ύπό τό σκήπτρον ενός μονάρχου,
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του Θεοδοσίου, όστις εκλήθη καί Μέγας δια τους ύπερ τής
χριστιανικής πίστεως καί κατά τών βαρβάρων αγώνας.

Ό Μ. Θεοδόσιος είχεν άσπασθή τον Χριστιανισμόν ένω-
ρίτατα καί έπροστάτευσεν αύτόν ού μόνον κατά τών εθνι-
κών άλλα καί κατά τών Άρειανών, καταργήσας διά δια-
τάγματος έπί ποινή θανάτου τάς θυσίας τών ειδωλολατρών
καί πάσας τάς έθνικάς έορτας καί πανηγύρεις, έν αΐς καί
τούς μέχρι τών χρόνων τούτων τελουμένους 'Ολυμπιακούς
άγώνας (394). 'Αφή ρ ε σε ν άπό τών Άρειανών πάσας
τάς εκκλησίας καί λοιπά ιερά τεμένη, άτινα ό Άρεια-
νίζων Ούάλης είχεν άφαιρέση άπό τών ορθοδόξων συμ-
παραστατούμενος καί ύπό τού τότε έπί τού άρχιεπισκο-
πικοΰ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως καθημένου Γρήγο-
ρων τοϋ Ναζίανζηγοϋ. Ό Θεοδόσιος ύπήρξε καί ό πρώ-
τος αύτοκράτωρ ό υποβληθείς είς έκκλησιαστικήν ποινήν
ύπό του έπισκόπου τών Μεδ^ολάνων 'Αμβροσίου ένεκα τής
δια διατάγματος αύτοΰ γενομένης έν Θεσσαλονίκη σφαγής
7000 κατοίκων διά στάσιν. Δέν επετράπη δηλ. αύτω ύπό
τοΰ έπισκόπου να κοινωνήση τών άχράντων μυστηρίων,
ειμή άφοΰ πρώτον δημοσία ένώπιον πολλού λαού κατά
τήν έορτήν τών Χριστουγέννων μετενόησε καί ελαβε τήν
άφεσιν τοΰ αμαρτήματος.

Ό Μέγας Θεοδόσιος άπέθανεν ολίγους μήνας μετά τόν
θάνατον τοΰ έν τή Δύσει αύτοκράτορος Ούαλεντινιανοΰ
τοΰ Β', έν Μεδιολάνοις έξ ύδρωπος (Ίαν. 395). Καλεί-
ται δέ ύπό τίνων ιστορικών ό έσχατος αυτοκράτωρ τών
'Ρωμαίων, διότι μετ' αύτοΰ παύει και ή Ιστορία τοΰ Δυ-
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τικοΰ 'Ρωμαϊκού κράτους και άρχεται ή Ιστορία της κα-
ταλύσεως καί ύποδουλώσεως αυτού είς τούς βαρβάρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KB'.

Καταλύσις του δυτικου 'Ρωμαϊκού
κράτους.

V

'Ογδοήκοντα καί εν έτη μετά τον θάνατον τοΰ μεγά-
λου Θεοδοσίου κατελύετο οριστικώς το δυτικόν, 'Ρωμαϊκόν
κράτος. Παρήλθον δε τά έτη ταύτα έν διηνεκεϊ πάλη κατά
τών βορείων λαών, οϊτινες κατελάμβανον άνα μίαν τάς
έπαρχιας τού κράτους καί έγκαθιδρύοντο εν αύταϊς ώς κυ-
ρίαρχοι. Καί ότε μέν άπεθνησκεν έν τή Δύσει ό του Θεο-
δοσίου υιός Όχώριος (423), πέντε κράτη ήσαν ιδρυμένα
έν Βρεττανία, Γαλατία καί Ισπανία' καί αύτή δέ ή 'Ρώμη
έπί τής εποχής αύτοΰ ύπέστη τριήμερον λεηλασίαν ύπό
τών Γότθων ήγουμένου τοΰ βασιλέως αύτών Άλαρίχου,
όστις πρό τούτου είχεν έπιχειρήση δεινήν μετ ' αύτών λεη-
λασίαν ανά τήν Ελλάδα, Θεσσαλίαν καί Θράκην έπω-
φεληθείς έκ τοΰ θανάτου τού άνδρείου στρατηγού τοΰ Ό-
νωρίου Στιλίχωνος.

'Ολίγα δε έτη μετά τόν θάνατον τοΰ Όνωρίου έπί
Θεοδοσίου τοϋ μικρού οί μεν Βάνδαλοι τής 'Ισπανίας ύπό
τόν βασιλέα αύτών Γιζέριχον ίδρυσαν έν 'Αφρική το Βανδαλικόν κράτος (429), οί δέ Ούννοι ύπό τόν Άττίλαν,
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όστις έκάλει εαυτόν θείαν μάστιγα, καταδιωχθέντες εν τή
Ανατολή ύπό τοϋ στρατηγοΰ καί βραδύτερον αύτοκράτο-
ρος Μαρκιανου διέβησαν τόν 'Ρήνον,δηώσαντες τήν Γερ-
μανίαν, Έλβετίαν καί Γαλατίαν. Καίπερ δε ήττηθέν-
τες έν τοϊς ΚαταλαυνικοΙς πεδιοις (451) έπήλθον όμως
τό έπόμενον έτος κατά τής Ίταλίας καί λεηλατήσαν-
τες αυτήν μόλις έπείσθησαν ύτο τοϋ Λέοντος πάπα
'Ρώμης δια πολλών παρακλήσεων καί χρυσίου νά μή
προσβάλωσι τήν 'Ρώμην. "Οτε δέ ολίγον χρόνον μετά
ταϋτα (455) άποθανόντος τοϋ Άττίλα διετκορπίτθησαν
οί Ούννοι, οί μέν 'Οστρογότθοι κατέλαβον οριστικώς τήν
Παννονίαν, οί δέ Γεττίδαι τήν Δακίαν, οί Άλαμαννοί καί
Βαυαροί τάς μεταξύ τοϋ "Ίστρου κχί τών 'Ιταλικών "Αλ-
πεων επαρχίας, δέν υτελείπετο είς τούς τελευταίους αύ-
τοκράτορας τής Δύσεως παρά μόνη ή 'Ιταλία. 'Αλλά καί
έν ταύτη τή χώρα οί βάρβαροι λαοί ήγον καί εφερον τούς
αυτοκράτορας. 'Αξιομνημόνευτος δέ είναι ή κατά τούς
χρόνους τούτους γενομένη άλωσις καί δεκατετραήμερος
λεηλασία τής 'Ρώμης υπό τών Βανδάλων τής 'Αφρικής,
οίτινες κατέστρεψαν άπαντα τά καλλιτεχνήματα αύτής
(Βανδαλισμός) καί άπήλθον είς Άφρικήν συναποκομίζον-
τες πλήθος αιχμαλώτων καί καλλιτεχνημάτων. Ήγωνί-
σθησαν μέν οί αυτοκράτορες τών τελευταίων χρόνων νά
διασώτωσι τ* ολίγα εναπομείναντα λείψανα τοϋ κράτους,
άλλ' οί άγώνες αυτών ύπήρξαν ανωφελείς. Ό τελευταίος
δεκαπενταέτης αυτοκράτωρ 'Ρωμύλος Αύγουστύλος κα-
θηρέθη κατά Σεπτέμβριον τοΰ έτους 476 ύπό τών Γερ-
μανών μισθοφόρων στρατιωτών καί άνεβίβασαν είς τόν
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θρόνον τής 'Ρώμης τόν στρατηγόν αυτών ' Οδόακρον ύπό
τόν τίτλον του βασιλέως καΐ ίδρυσαν τό μετά ταύτα ά-
κμασαν έν 'Ιταλία Γοτθικόν κράτος.

ΤΕΛΟΣ.
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